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Introdução
Olá e sejam bem-vindos ao meu primeiro livro de reflexões. Este livro é inspirado em materiais dos meus dois
livros anteriores, Uma vida sem limites e Indomável. Ele
pretende lhe dar várias breves histórias inspiradoras e de
construção da fé para serem lidas diariamente ou sempre
que você sentir que precisa delas. Não há outras regras que
não as de Deus.
Quero fazer um comentário sobre o título, Superação,
que se refere não às minhas habilidades ou às suas habilidades, e sim ao amor e poder sem limites de Deus. Como você
já deve saber dos meus discursos, livros e vídeos — ou como
pode suspeitar pelas minhas fotografias —, sou tecnicamente
mais limitado fisicamente do que a maioria das pessoas.
Nasci sem braços nem pernas. Apesar de não ter os
membros, fui abençoado com uma família adorável e que
me dava apoio, uma família que inclui não só meus pais
e meu irmão e irmã (ambos com corpos perfeitos), mas
também muitos primos, tias e tios. Ainda melhor, fui abençoado com o dom da fé cristã.
Isso não quer dizer que eu não enfrentei problemas
com a minha fé, principalmente quando atingi aqueles difíceis anos de adolescência, quando todos nós tentamos
encontrar nosso lugar no mundo — onde nos encaixamos
e qual a nossa contribuição. Eu orava para Deus pedindo
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para que acordasse com braços e pernas. Aquelas orações
não eram atendidas. Fiquei com raiva e deprimido. Pensamentos suicidas me fizeram atentar contra minha própria
vida, mas desisti ao perceber que minha morte geraria culpa e luto entre meus entes queridos.
Com o tempo, acabei por entender que Deus não me
trouxe a este mundo sem os membros para me punir. Em vez
disso, Ele tinha um plano para mim, um plano incrível de servi-Lo inspirando e levando os outros a viverem na fé cristã.
Se Deus pode pegar alguém como eu, alguém sem
braços e pernas, e me usar como Suas mãos e pés, Ele
pode usar qualquer pessoa. Não se trata de habilidade. A
única coisa de que Deus precisa é que você tenha um coração disposto.
De que você precisa para viver com fé neste mundo e para ser abençoado com a vida eterna no Reino do
Céu? Você precisa de uma relação com Jesus Cristo como
seu Salvador pessoal. Quando você está fraco, Deus lhe
dá forças. Quando você caminha na fé todos os dias, sua
vida não tem limites. Você pode se inspirar pela fé, o que
eu recomendo, ou pode se inspirar nas páginas que se seguem e que exibem minha vida como um testemunho do
inacreditável poder do Senhor nosso Deus. Não sou um
homem deficiente, e sim capaz. Viajo o mundo falando sobre Deus, tocando fiéis e pecadores, ricos e pobres. Posso
transmitir minhas mensagens de fé, esperança e amor em
países onde muitos cristãos temem ameaças.
Tenho uma vida absolutamente boa, e agora, desde
meu casamento, em 2012, tenho a honra e a alegria de
10
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compartilhá-la com uma esposa cristã que é tão bela por
dentro quanto por fora. Nos meus dias de desespero, um
dos meus pensamentos mais deprimentes era o de que nenhuma mulher poderia amar um homem sem braços nem
pernas. Eu estava tão enganado. Minha visão era limitada.
Eu me esqueci de que nosso Deus é amor, sábio de formas
que não somos capazes de compreender.
Assim como eu, você talvez não seja capaz de ver ou
imaginar o que Ele tem para você. Meu objetivo com este
livro é ajudá-lo a expandir sua visão e ter fé, compartilhando o que Deus fez comigo e com homens, mulheres
e crianças especiais que encontrei em minhas viagens ao
redor do mundo.
Espero que você goste das orações e que tire proveito
delas. E o mais importante: espero que as orações o ajudem a seguir o caminho de Deus, de modo que você seja
transformado por Ele e venha a confiar que, através dEle,
todas as coisas são possíveis.

Nick Vujicic
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Livre de Limitações
Quando o meu coração estava amargurado e no íntimo eu sentia inveja, agi como insensato e ignorante;
minha atitude para Contigo era a de um animal irracional. Contudo, sempre estou Contigo; tomas a
minha mão direita e me susténs. Tu me diriges com
o Teu conselho e depois me receberás com honras.
A quem tenho nos céus senão a Ti? E na Terra nada
mais desejo além de estar junto a Ti.
sAlmos 73: 21-25 (nVI)

Ouço sempre a mesma pergunta:
— Nick, como você pode ser tão feliz?
Talvez você lide com suas próprias adversidades, então vou dar uma resposta curta e grossa, logo de cara.
Encontrei a felicidade quando entendi que, por mais
imperfeito que eu seja, sou o perfeito Nick Vujicic. Sou
uma obra de Deus, criado de acordo com o plano que Ele
designou para mim. Isso não é o mesmo que dizer que não
há espaço para aperfeiçoamento. Sempre tento melhorar,
para que, assim, possa servir melhor a Ele e ao mundo!
Acredito do fundo do coração que a minha vida não
tem limites. Quero que sinta a mesma coisa em relação
13
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à sua vida, quaisquer que sejam seus problemas. Agora
que iniciamos a nossa jornada juntos, por favor, reserve
alguns minutos para pensar nas limitações que você mesmo impôs à sua vida, ou que permitiu que outras pessoas
impusessem. Agora pense em como seria se você se visse
livre dessas limitações. Como seria a sua vida se tudo fosse possível?
Oficialmente sou deficiente, mas na realidade a ausência de braços e pernas me deixou bastante eficiente. Meus
problemas físicos me propiciaram incríveis oportunidades
de conhecer pessoas necessitadas. Você tem seus próprios
desafios e você também e imperfeito. Mas você é a versão
perfeita DE SI MESMO!
Muitas vezes acabamos nos convencendo de que não
somos suficientemente bonitos ou não somos inteligentes
o bastante. Acreditamos no que os outros dizem sobre nós,
ou impomos restrições à própria existência. O pior é que,
quando você se considera indigno, cria obstáculos ao que
Deus poderia fazer por meio de você!
Quando você desiste de seus sonhos, coloca Deus dentro de uma caixa. Afinal, você é criação Dele. Ele o criou
por um motivo, com um propósito. Portanto, sua vida não
pode ser limitada, assim como é impossível refrear o amor
de Deus. Simplesmente imagine o que é possível para você!

Palavras de Superação __________________________
Tenho a chance de escolher. Você tem a chance de escolher. Podemos optar por ser indivíduos que dão importância
14
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apenas às decepções e insistem em enfatizar as falhas e
deficiências. Podemos decidir ser pessoas amargas, raivosas ou tristes. Ou, ao contrário, quando tivermos de encarar
períodos difíceis e lidar com pessoas daninhas, podemos
optar por aprender com a experiência e seguir em frente,
assumindo a responsabilidade por nossa própria felicidade.
Pense em como você quer reagir da próxima vez que um
desafio se apresentar para você.
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