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A palavra compromisso tem diversos sentidos. 
Segundo o dicionário podemos defini-la como: 
Comprometimento; acordo realizado entre uma ou 
várias partes; Pacto; aliança política: compromisso 
político; Ação através da qual as partes litigantes, 
que participam num litígio, se submetem a uma 
decisão judicial; Tipo de convenção social: hoje 
tenho um compromisso. Mas o que mais chama 
atenção dentre todas esses definições é justamen-
te, a palavra chave que vai descrever o sentido da 
palavra compromisso quando ela é referida a Deus. 
Neste sentido, a palavra é descrita como obrigação; 
dever a ser assumido. Que coisa maravilhosa!

Diferentemente dos outros sentidos da palavra, 
quando nos referimos ao compromisso com Deus 
estamos falando de obrigação, ou seja, é dever do 
cristão ser comprometido com a Palavra de Deus, 
com seus ensinamentos, com sua doutrina, com 
seus mandamentos e diretrizes. Por este motivo, 

quando aceitamos a Cristo firmamos com ele um 
compromisso de sermos servos tementes e fieis 
a sua vontade. É nosso compromisso deixar a 
vontade do Senhor de sobrepor a nossa, é nosso 
dever adorá-lo única e exclusivamente de todo co-
ração e com nossa alma. Ele deve ser o centro das 
nossas vidas e devemos ama-lo acima de todas 
as coisas. O compromisso com Deus é obrigação 
da igreja, faz parte do processo é a vontade de 
Deus. Pois Ele sempre honra seus compromissos. 
Ele não falha conosco e o que Ele promete se 
cumpre. Seus brações estão sempre abertos para 
amar e perdoar. Ele não nos desampara, Ele nos 
ama e Ele cumpre suas promessas. Deus tem um 
compromisso com você. Ele quer te ajudar e guiar 
até a vida eterna.

“Ensinando-os a obedecer a tudo o que eu orde-
nei a vocês. E eu estarei sempre com vocês, até o 
fim dos tempos”, Mt 28.20.
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