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Uma lição de superação

“E disse-lhe o Senhor: Quem fez a boca do homem? ou quem fez o mudo, 
ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor?

Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar.”
Êxodo 4.11,12

DIA 28

Você acredita que na história dos Jogos 
Olímpicos alguém já ganhou seis meda-
lhas olímpicas tendo uma perna de pau?

Então conheça esta história.

George Eyser nasceu na Alemanha, mas 
ainda adolescente emigrou para os Estados 
Unidos e lá recebeu a cidadania americana.

Um trágico acidente de trem causou a 
amputação da perna esquerda de Eyser. 
Naquele tempo ainda não existiam os Jogos 
Paralímpicos. Então, Eyser participou, re-
presentando os EUA, na ginástica artística. 
Com uma prótese feita de madeira, o atle-
ta Americano ganhou seis medalhas olím-
picas sendo três de ouro.

George Eyser nos ensina a bela lição da 
superação.

Para alguns, George Eyser não tinha na-
da que fazer nos Jogos Olímpicos de Saint 
Louis, em 1904.

Todos nós temos as nossas limitações e 
se nos deixarmos dominar pelo complexo 
de autopiedade não conseguiremos con-
quistar muitas vitórias que Deus nos tem 
reservado.

Qual é a sua limitação?

Talvez não seja física, como foi a de 
George Eyser.

“Senhor, ajuda-me na superação das minhas limitações e que eu seja 
uma bênção na vida de outros na superação de suas limitações”.

George Eyser ouviu, com certeza, mui-
tas palavras de desânimo, mas também 
muitos o apoiaram.

Em nossas limitações temos dois cami-
nhos: o de chafurdar na autocomiseração, 
ou buscar o caminho da superação.

Moisés, por exemplo, sentia-se limita-
do devido a sua dificuldade de fluência 
verbal (Êx 4.10), mas Deus, mesmo as-
sim, acreditou nele e o ajudou no seu 
problema.

Diante das próprias limitações o melhor 
mesmo é buscar em Deus as forças neces-
sárias e crer sempre que Ele ajuda aqueles 
que reconhecem suas próprias deficiên-
cias.

Todos, em família, têm suas próprias di-
ficuldades. Diante das limitações do outro, 
na família, temos alguns caminhos.

O primeiro deles é não alimentar ainda 
mais a autopiedade que a pessoa possa 
cultivar em si mesma.

O segundo caminho é sempre expres-
sar confiança, motivar e celebrar as supe-
rações do outro.

Famílias que vencem superam suas li-
mitações e ajudam um ao outro neste 
sentido.


