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Pagando o Preço do Crescimento 
 

Lc 14.25-35 
 

Ora, iam com ele grandes multidões; e, voltando-se, disse-lhes: 
26 Se alguém vier a mim, e não aborrecer a pai e mãe, a 

mulher e filhos, a irmãos e irmãs, e ainda também à própria 
vida, não pode ser meu discípulo. 27 Quem não leva a sua 

cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. 
28 Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se senta 

primeiro a calcular as despesas, para ver se tem com que a 
acabar? 29 Para não acontecer que, depois de haver posto os 

alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem 
comecem a zombar dele, 30 dizendo: Este homem começou a 

edificar e não pode acabar. 
31 Ou qual é o rei que, indo entrar em guerra contra outro rei, 
não se senta primeiro a consultar se com dez mil pode sair ao 

encontro do que vem contra ele com vinte mil? 
32 No caso contrário, enquanto o outro ainda está longe, 

manda embaixadores, e pede condições de paz. 
33 Assim, pois, todo aquele dentre vós que não renuncia a 

tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo. 
34 Bom é o sal; mas se o sal se tornar insípido, com que se há 

de restaurar-lhe o sabor? 
35 Não presta nem para terra, nem para adubo; lançam-no 

fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. 
 
O Senhor espera que calculemos o preço de todas as coisas em 
nossa vida. O preço é absolutamente essencial.  
 
Existem dois princípios que revelam a importância do preço: 
 
I. Para ter uma jornada bem-sucedida você deve pagar o preço. 
 
A carne deseja o que é fácil. Quando precisamos fazer algo usamos 
com frequência a expressão “dá muito trabalho”. Nossa vontade era 
que tudo ficasse pronto em um simples apertar de botão.  
 
Frequentemente, o inimigo fala em nossa mente: “Está bom, pra 
que mais?”, “Você já fez muito”. O diabo deseja derrotá-lo pela 
acomodação. O mundo quer que você se conforme com a sua 
situação.  
 
II. Você nunca alcançará o propósito se você falhar em pagar o 
preço exigido. 
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O pagamento do preço é tão significativo, que podemos definir dez 
princípios que o determinam: 
 
01. O que você alcança depende do preço que você está 
disposto a pagar. 
 
Você pode prever o sucesso de um estudante no futuro, pelo preço 
que ele paga na escola hoje. 
 
Toda pessoa que vence, apresenta as seguintes características:  

a) Possui compromisso com a excelência;  
b) Nunca se mede pela média;  
c) Dá atenção aos detalhes (a diferença entre o primeiro e o 

segundo colocado são os detalhes);  
d) É consciente do que precisa ser melhorado e do que precisa 

ser alcançado.  
 
Quando falamos em detalhes, acham que estamos exigindo 
demais, mas, quão longe você vai, depende do preço que você está 
disposto a pagar.  
 
Muitos acreditam que Deus tem operado em nosso meio somente 
por causa da Sua soberania. Isto é um engano. Ele encontrou aqui 
pessoas dispostas a pagar o preço necessário. Então, Deus fará 
ainda muito mais, à medida que Ele encontrar mais pessoas 
dispostas a pagar o preço para o nosso crescimento. 
 
02.  Nem todos pagam o mesmo preço. Cada um de nós tem 
uma cruz diferente para carregar. 
 
No texto de Lucas 9.23-24 o Senhor diz para aqueles que desejam 
segui-lo, que devem dia a dia tomar a sua cruz.  
 
Nunca deseje o que os outros alcançaram antes de descobrir o 
preço que eles pagaram.  
 
Não deseje a unção do outro se você não tem disposição para 
pagar o preço que ele pagou.  
 
Eles muitas vezes pagaram preços de jejum, de busca, de perda de 
sono, de fim de relacionamentos, entre outros.  
 
Cada um possui uma cruz diferente. A cruz é a vontade de Deus 
para nós. Precisamos ver o preço que nos é pedido para darmos a 
nossa resposta. 
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03.  Quanto mais você deseja algo, mais isso custará para 
você. 
 
Quanto maior o desejo e o sonho, maior será o custo. “A quem 
muito é dado muito será exigido” (Lc 12.48).  
 
O seu sonho pode se tornar uma realidade, mas há um preço a ser 
pago. Muitos querem o cargo, mas não querem a responsabilidade 
e o trabalho duro.  
 
Cada direito adquirido implica numa responsabilidade, cada 
oportunidade tem a sua obrigação, cada posse o seu preço. 
 
04. Há uma etiqueta de preço em tudo que possui valor. 
 
O preço pode envolver dinheiro, tempo, energia, prazer, sono, 
relacionamentos. Muitas vezes necessitamos abrir mão do 
descanso e do lazer.  
 
No jejum mesmo pagamos o preço do mal-estar, do enjôo, da dor 
de cabeça, da fome.  
 
O preço outras vezes é a pressão, a crítica, o isolamento, a dor, o 
sacrifício financeiro. A pressão de atingir um alvo proclamado, o 
confronto da vergonha, a crítica daqueles que não crêem... são 
alguns dos preços.  
 
Seremos chamados de pretensiosos por clamarmos por mais vidas, 
mais células, mais líderes.  
 
Isolamento também é um preço. Às vezes necessitamos estar 
sozinhos para buscar o que os outros não querem. A maioria 
procura portas e caminhos largos, porque não desejam pagar o 
preço ou imaginam que existe algo sem preço (Mt 7.13-14).  
 
Escolha hoje a dor do sacrifício para amanhã você não colher a dor 
do arrependimento.  
 
05.  Se você reclama do preço você provavelmente vai desistir 
de pagá-lo. 
 
Quem reclama do preço não está disposto a pagá-lo. Se você está 
reclamando que está difícil, é porque não vai fazer.  
 
Ou você domina suas emoções ou elas lhe dominarão.  
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Nunca espere se sentir bem ao pagar o preço. Pague primeiro o 
preço, depois você se sentirá bem. (Lc 9.62) 
 
06. Seus talentos não determinam o seu sucesso na vida, mas 
o preço que você se dispõe a pagar. 
 
Alguns irmãos dizem que não crescem porque não possuem o 
mesmo talento do pastor. As habilidades não são o segredo do 
sucesso, e sim a disposição para pagar o preço até chegar lá. O 
reino não é dos talentosos e sim dos disciplinados.  
 
07. Você será criticado por pagar o preço. 
 
Uma das maiores razões para as pessoas caírem é a crítica. A 
persistência é o preço que precisamos pagar para vencê-la. 
 
08. Nosso preço nunca diminui. Cada vez que você é bem-
sucedido o próximo desafio se torna mais difícil, as críticas 
mais duras e os testes mais fortes, ou seja o preço é mais alto. 
 
Deus nunca disse que as coisas seriam fáceis. Ele prometeu paz 
(Jo 14.26), poder (Mt 28.19-20) e vida abundante (Jo 7.37-38). Mas 
não uma vida fácil.  
 
A vida é como subir numa escada. Os primeiros degraus são fáceis, 
mas os últimos são difíceis. Um é o preço para ser vendedor, outro 
é para ser gerente e outro para ser dono.  
 
Um é o preço para ser só um discipulador, outro para ser um líder, 
outro para ser um supervisor e outro para ser um pastor. 
 
9.  O preço vai aumentar quando o seu desejo de melhorar 
aumentar. 
 
Tudo na vida é uma preparação para o próximo passo.  
 
Quando a oportunidade aparece é muito tarde para se preparar. O 
preço não está na partida, mas na chegada. 
 
10. Você não pode alcançar amanhã o que você se recusa a 
pagar hoje. 
 
Você não pode colher o que não plantou. Nós exageramos o que já 
passou, supervalorizamos o amanhã, mas desvalorizamos o hoje.  
 
É triste ver alguém sem nada para contribuir hoje, porque não 
pagou o preço ontem.  
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Conclusão 
 
Saia hoje dos caminhos fáceis, saia da comodidade, faça o que tem 
de ser feito. Assuma desafios novos em Deus hoje, tenha 
disposição hoje de pagar o preço. Esses são os princípios para toda 
nossa vida 
 
Há um preço para batizar 100 e outro para batizar 1000. Um é o 
preço para 300 células, outro é para 700. Um é o preço de um 
encontro ao ano, outro é o de 12 encontros ao ano. 

 
Seja você o primeiro a chegar e o último a sair. Esse é um tempo de 
avaliar o preço e tomarmos a decisão de pagar. 
 


