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APRESENTAÇÃO
Estamos em meio a um tempo diferen-

te de tudo que já vivemos. A pandemia de 
Covid-19 chegou e nós tivemos que esco-
lher: ou nos entregávamos ao medo e ao 
desespero, ou nos aproximávamos de Deus 
e abraçávamos a esperança e a paz que ex-
cede todo entendimento.

Para a glória de Deus, eis-nos aqui vivos 
e ainda mais cheios do Espírito Santo do 
que antes, mais maduros, mais decididos a 
buscar o céu, a santidade de vida com ra-
dicalidade e sermos geradores de Cristo no 
mundo.

Neste período, tenho recebido muitas 
mensagens de mulheres que precisam de 
um milagre, de uma intervenção de Deus 
em suas vidas, em seus matrimônios, na 
vida de seus maridos, de seus filhos, em suas 
famílias no geral, e também mulheres que 
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estão esperando em Deus pelo seu matri-
mônio, esperando pelo milagre de ser mãe, 
e tantos outros casos... Mulheres que já en-
tenderam que Jesus é o caminho, a verdade 
e a vida, e que somente Ele pode restaurar 
e curar nossa vida.

A partir do contato com tantas irmãs 
que necessitam de ajuda, senti o Senhor me 
inspirando a compor orações que pudes-
sem ser aplicadas em nossa vida cotidiana, 
orações que penetrariam em nossa alma e 
moveriam o coração de Deus a nosso favor.

Nasceu então a novena Mulher de fé!
Esta novena é para todas as mulheres 

que desejam se consagrar a Deus e ter um 
contato íntimo com Ele, colocando-se no 
lugar de pertença, confiança, espera, fideli-
dade e visão do impossível.

Esta novena é para você, que precisa de 
cura, libertação, de um milagre!

Levante-se e torne-se hoje uma Mulher 
de fé!



9

POR QUE FAZER 
ESTA NOVENA?

* Porque eu preciso da intervenção 
de Deus em minha vida.

* Porque, diante das lutas da vida e 
dos desafios, eu preciso me voltar a 
Deus.

* Porque Jesus tem o que preciso.

* Porque Jesus é tudo que preciso.

* Porque nesta novena encontro mo-
delos de mulheres que tiveram um 
encontro pessoal com Jesus e nelas 
posso enxergar a mim mesma.

* Porque esta novena foi compos-
ta e inspirada na mulher cristã dos 
nossos dias, com suas batalhas, mi-
sérias e virtudes, voltada para a nossa 
realidade e para os desafios de ser 
esposa, mãe, filha amada e serva de 
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Deus do século XXI, mulheres que 
são bombardeadas com tantos ideais 
que tentam nos afastar do plano de 
Deus para cada uma de nós.
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COMO SE 
PREPARAR 
E REALIZAR 

ESTA NOVENA?
Seguem algumas orientações de pre-

paração para a novena, lembrando sempre 
que tudo deve ser feito conforme a possi-
bilidade de cada pessoa:

* Preparar um local reservado, onde 
possa ser montado um “pequeno 
altar”/oratório, como seu lugar de 
oração.

* Reservar o mesmo horário para re-
zar a novena todos os dias.

* Ornamentar o seu oratório com 
imagens, ícones e sacramentais que 
você possui.
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* Acender uma vela durante a reali-
zação da novena. Se possível, aben-
çoada por um sacerdote.

* Procurar um sacerdote que possa 
ministrar o sacramento da Penitên-
cia, para você se confessar.

* Oferecer, durante os nove dias, al-
gum jejum alimentar/abstinência em 
consagração ao Senhor.

* Participar da Santa Missa, se possí-
vel, durante os nove dias de oração 
da novena, para oferecer tudo que foi 
vivido no altar do Senhor.

* Ao final da novena, realizar um ato 
concreto, conforme inspiração do 
Senhor. Por exemplo, dar esmola, 
pedir perdão, cuidar de um necessi-
tado, oferecer ajuda extra em alguma 
atividade da Igreja, ajudar financei-
ramente alguma obra da Igreja etc.
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ORAÇÃO INICIAL 
PARA TODOS 

OS DIAS

SINAL DA CRUZ

✠ Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, 
Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos.

✠ Em nome do Pai, e do Filho e do Es-
pírito Santo. Amém!

ORAÇÃO AO ESPÍRITO SANTO

Vinde, Espírito Santo, enchei os corações 
dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do 
vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espí-
rito e tudo será criado e renovareis a face 
da Terra.
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Oremos: ó Deus, que instruístes os co-
rações dos vossos fiéis com a luz do Espí-
rito Santo, fazei que apreciemos retamente 
todas as coisas segundo o mesmo Espírito 
e gozemos da sua consolação. Por Cristo, 
Senhor nosso. Amém!
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ORAÇÃO FINAL 
PARA TODOS 

OS DIAS

PAI-NOSSO
Pai nosso, que estais nos céus, santifica-

do seja o vosso nome, venha a nós o vosso 
Reino, seja feita a vossa vontade, assim na 
terra como no céu. O pão nosso de cada dia 
nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofen-
sas, assim como nós perdoamos a quem nos 
tem ofendido, e não nos deixeis cair em ten-
tação, mas livrai-nos do mal. Amém!

AVE-MARIA
Ave, Maria, cheia de graça, o Senhor é 

convosco, bendita sois vós entre as mu-
lheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, 
Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por 
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nós, pecadores, agora e na hora da nossa 
morte. Amém!

CONSAGRAÇÃO A 
NOSSA SENHORA 

Ó Senhora minha! Ó minha Mãe! Eu me 
ofereço toda a vós e, em prova da minha 
devoção para convosco, vos consagro hoje 
e para sempre: os meus olhos, os meus ou-
vidos, a minha boca, o meu coração e in-
teiramente todo o meu ser; e porque assim 
sou toda vossa, ó minha boa e incomparável 
Mãe, guardai-me e defendei-me como coisa 
e propriedade vossa. Assim seja. Amém!

GLÓRIA
Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito San-

to. Como era, no princípio, agora e sempre. 
Amém!

SINAL DA CRUZ
✠ Em nome do Pai, e do Filho e do Es-

pírito Santo. Amém!



1º DIA 
A SAMARITANA
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LEITURA BÍBLICA
JO 4,3-30.39-41

Deixou a Judeia e voltou para a Galileia. Ora, 
devia passar por Samaria. Chegou, pois, a 
uma localidade da Samaria, chamada Sicar, 
junto das terras que Jacó dera a seu filho 
José. Ali havia o poço de Jacó. E Jesus, fati-
gado da viagem, sentou-se à beira do poço. 
Era por volta do meio-dia. Veio uma mulher 
da Samaria tirar água. Pediu-lhe Jesus: “Dá-
-me de beber”. (Pois os discípulos tinham 
ido à cidade comprar mantimentos.) Aquela 
samaritana lhe disse: “Sendo tu judeu, como 
pedes de beber a mim, que sou samarita-
na!...”. (Pois os judeus não se comunicavam 
com os samaritanos.) Respondeu-lhe Jesus: 
“Se conhecesses o dom de Deus, e quem 
é que te diz: Dá-me de beber, certamente 
lhe pedirias tu mesma e ele te daria uma 
água viva”. A mulher lhe replicou: “Senhor, 
não tens com que tirá-la, e o poço é fundo... 
donde tens, pois, essa água viva? És, porven-
tura, maior do que o nosso pai Jacó, que nos 
deu este poço, do qual ele mesmo bebeu e 



NOVENA MULHER DE FÉ

20

também os seus filhos e os seus rebanhos?”. 
Respondeu-lhe Jesus: “Todo aquele que be-
ber desta água tornará a ter sede, mas o que 
beber da água que eu lhe der jamais terá 
sede. Mas a água que eu lhe der virá a ser 
nele fonte de água, que jorrará até a vida 
eterna”. A mulher suplicou: “Senhor, dá-me 
desta água, para eu já não ter sede nem vir 
aqui tirá-la!”. Disse-lhe Jesus: “Vai, chama 
teu marido e volta cá”. A mulher respondeu: 
“Não tenho marido”. Disse Jesus: “Tens razão 
em dizer que não tens marido. Tiveste cinco 
maridos, e o que agora tens não é teu. Nisso 
disseste a verdade”. “Senhor” – disse-lhe a 
mulher –, “vejo que és profeta!... Nossos pais 
adoraram neste monte, mas vós dizeis que 
é em Jerusalém que se deve adorar”. Jesus 
respondeu: “Mulher, acredita-me, vem a 
hora em que não adorareis o Pai, nem nes-
te monte nem em Jerusalém. Vós adorais 
o que não conheceis, nós adoramos o que 
conhecemos, porque a salvação vem dos 
judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que 
os verdadeiros adoradores hão de adorar o 
Pai em espírito e verdade, e são esses ado-
radores que o Pai deseja. Deus é espírito, e 
os seus adoradores devem adorá-lo em es-
pírito e verdade”. Respondeu a mulher: “Sei 
que deve vir o Messias (que se chama Cris-
to); quando, pois, vier, ele nos fará conhe-
cer todas as coisas”. Disse-lhe Jesus: “Sou eu, 
quem fala contigo”. Nisso seus discípulos 
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chegaram e maravilharam-se de que esti-
vesse falando com uma mulher. Ninguém, 
todavia, perguntou: “Que perguntas?”. Ou: 
“Que falas com ela?”. A mulher deixou o seu 
cântaro, foi à cidade e disse àqueles ho-
mens: “Vinde e vede um homem que me 
contou tudo o que tenho feito. Não seria ele, 
porventura, o Cristo?”. Eles saíram da cidade 
e vieram ter com Jesus. Muitos foram os sa-
maritanos daquela cidade que creram nele 
por causa da palavra da mulher, que lhes 
declarara: “Ele me disse tudo quanto tenho 
feito”. Assim, quando os samaritanos foram 
ter com ele, pediram que ficasse com eles. 
Ele permaneceu ali dois dias. Ainda mui-
tos outros creram nele por causa das suas 
palavras. E diziam à mulher: “Já não é por 
causa da tua declaração que cremos, mas 
nós mesmos ouvimos e sabemos ser este 
verdadeiramente o Salvador do mundo”.

MEDITAÇÃO 

A samaritana era uma mulher que vivia 
de forma desregrada a sua vida afetiva e, por 
isso, tinha vergonha de se encontrar com as 
pessoas. Por esse motivo, sempre ia buscar 
água ao meio-dia, o horário em que todos 
estavam em casa almoçando e se protegen-
do da alta temperatura daquele horário.
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Havia uma sede em seu coração que só o 
Senhor poderia saciar, mas que ela buscava 
saciar nos relacionamentos.

O que lhe restava era um vazio existen-
cial, frustração e ainda mais sede.

Quando Jesus se encontra com essa mu-
lher, consegue entrar no íntimo dela e mos-
tra que conhece toda a sua vida de pecado.

Porém, Jesus não a condena, mas ofe-
rece uma água viva que lhe pode matar a 
sede por completo, curando toda carência 
e vazio interior.

E a mulher samaritana, com o coração 
aberto, cheio de sinceridade e arrependi-
mento, reconhece os seus erros e se abre 
ao Senhor.

A água a que Jesus se referia era o Es-
pírito Santo, e aquela mulher quis receber 
dessa água.

Ao conhecer Jesus e o que Ele lhe ofere-
cia, a samaritana teve a vida transformada, 
a ponto de esquecer sua vergonha pública 
e sair por toda a Samaria anunciando que 
tinha conhecido o Cristo e que Ele havia 
transformado a sua vida.
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ORAÇÃO

Senhor, tentando saciar a minha carên-
cia afetiva e a necessidade de ser amada, 
muitas vezes eu busquei o amor em pessoas 
e relacionamentos. E, nessa busca, por vezes 
eu me feri e também feri o meu próximo.

Hoje, eu me arrependo dos erros do pas-
sado, te peço perdão e me entrego comple-
tamente ao teu amor.

Eu quero a tua Água Viva que sacia e 
mata a sede. Batiza-me agora com o amado 
Espírito Santo.

Santifica-me e purifica-me, cura as mi-
nhas feridas profundas dos relacionamentos 
passados.

Eu perdoo e libero da minha vida todos 
os que me feriram (apresente as situações 
e nomes, diga que os perdoa e libera o per-
dão).

Vem e mata a minha sede, cura a minha 
afetividade, a minha sexualidade, as minhas 
frustrações e preenche o meu vazio interior.

Dá-me a tua graça para que eu possa re-
começar, sair do meu lugar e anunciar o teu 
amor, assim como a samaritana fez.
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(Você pode continuar a sua oração colocan-
do todos os nomes e intenções pessoais.)

Peço-te, Pai, em nome de Jesus. Amém!



2º DIA 
A MULHER ENCURVADA


