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A inspiração para escrever Novena mulher de fé nasceu das 
minhas experiências em congressos de mulheres pelo 
Brasil. Eu sempre pregava sobre as mulheres bíblicas e 

percebia que todas elas eram mulheres assim como eu, como todas 
as outras – que têm seus problemas, as suas dores, as suas lutas 
– e observei que cada história trazia, em particular, o momento 
da transformação de suas vidas. Entendi que essa experiência 
poderia ser levada adiante: experiência de encontrar o Cristo vivo 
e ter a sua vida completamente transformada.

A motivação para ter escrito o livro é o fato de observar quanto 
as mulheres, nos dias de hoje, estão sobrecarregados, cansadas e 
frustradas. Elas buscam a satisfação em coisas materiais, realiza-
ção no âmbito profissional, mas, na verdade, a realização plena 
acontece quando se vive um verdadeiro encontro com Cristo, o 
único que pode nos saciar completamente. Vemos hoje muitas 
mulheres com grandes problemas de afetividade, que não se 
sentem amadas, que não se sentem especiais, não se valorizam 
devido às suas histórias de vida. 

Jesus é aquele que pode encontra-la e essa novena é para você 
que deseja ser encontrada, transformada e ter todas as áreas da 
sua vida preenchidas.

Novena mulher de fé é um itinerário de nove dias de oração 
com a Palavra, meditação do trecho bíblico e oração específica 
para cada área a ser tratada. O que a leitora pode esperar é uma 
experiência com o Cristo vivo e ressuscitado, que está no meio 
de nós e que deseja nos encontrar, assim como se encontrou com 
aquelas mulheres bíblicas, como a samaritana, a viúva de Naim 
e outras tantas.

Em Novena mulher de fé você também encontrará as dicas e 
instruções de como viver bem esses dias de oração e intimidade 
com o Senhor.•
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