








Rio de Janeiro
2020

Bianca Graziela
Lídia Lopes

Tania Regina

Extras
Daniela Georgea

Tainise



As AUTORAS responsabili-
zam-se inteiramente pela ori-
ginalidade e integridade do 
conteúdo desta OBRA, bem 
como isentam a EDITORA de 
qualquer obrigação judicial 
decorrente da violação de di-
reitos autorais ou direitos de 
imagem nela contidos, que 
declaram, sob as penas da 
Lei, ser de sua única e exclu-
siva autoria.

Pensando em você
Copyright © 2020,Bianca Graziela, Lídia Lopes e

Tania Regina

PoD Editora 
Rua Imperatriz Leopoldina, 8 sala 1110
Centro – Rio de Janeiro - 20060-030
Tel. 21 2236-0844 • www.podeditora.com.br
atendimento@podeditora.com.br

Diagramação:
Pod Editora

Impressão e Acabamento:
PoD Editora 

Revisão:
PoD Editora

Arte de Capa:
Lukas Teixeira Tavares

Nenhuma parte desta publicação pode ser utilizada ou 
reproduzida em qualquer meio ou forma, seja mecâni-
co, fotocópia, gravação, nem apropriada ou estocada em 
banco de dados sem a expressa autorização das autoras.

S578p

     Silva, Bianca Graziela Souza Gomes da
         Pensando em você / Bianca Graziela Souza Gomes da Silva, Tania Regina 
Vieira do Amaral, Lídia Lopes Ferreira - 1ª ed. - Rio de Janeiro: PoD, 2020.
         178p. il. ; 21cm
         Inclui índice

ISBN 978-65-86147-07-0

         1. Mulheres nas obras da Igreja - Igrejas presbiterianas - Congressos. I. 
Amaral, Tania Regina Vieira do. II. Ferreira, Lídia Lopes. III. Título

20-63656                                                   CDD: 267.445
                                                                    CDU: 275.6-055.2                      30/03/2020

Meri Gleice Rodrigues de Souza - Bibliotecária CRB-7/6439

CIP-Brasil. Catalogação-na-Publicação
Sindicato Nacional dos Editores de Livros, RJ



Prefácio
Agradeço a Deus por permitir que o Congresso de Mulheres – Pen-

sando em Você – seja um ícone na história desta denominação!
Lembro-me, do início, da Pastora Lídia Lopes nos trazendo uma pro-

posta, e a Pastora Bianca abraçando, sobre um congresso que trabalhasse 
na vida das mulheres que, muitas vezes, batalham sozinhas. Daquelas que 
precisam de cura e de um encontro com Espírito Santo para ministrar em 
suas vidas! Ter contato com o Amor de Deus e a graça maravilhosa de Seu 
Filho.

Nesse início, lembro-me bem, de que eu procurava uma imagem de 
uma nuance de mulher, na qual não deveria haver rosto, pois ela represen-
taria cada mulher no congresso. Achamos! 

Nos cinco primeiros anos, o Congresso foi realizado em nossa igreja 
e, após um mover de Deus, foram para sítios. Lembro-me, também, da 
música Ester, feita para o quarto Congresso em que participamos efetiva-
mente e pudemos ver a ação de Deus usando a irmã Paula Porto para isso. 

Cada Congresso era um momento de calafrios e incertezas, mas Deus 
sempre enviava recursos e, principalmente, mulheres para serem tratadas 
e cuidadas, muitas delas eram de fora da denominação ou não pertencia 
a igrejas... Mas estavam lá buscando mais de Deus, sedentas, feridas, ma-
chucadas, sozinhas... Então, a cada final de Congresso, Deus mostrava 
Sua Graça! Mulheres regeneradas, cuidadas, forjadas e fortalecidas!

A cada ano, o Senhor mostrava a pastora Bianca que Ele levaria mu-
lheres que precisariam de cuidado; a cada ano Ele acrescentava novas mu-
lheres!

Chegamos ao décimo quinto Congresso! São quinze anos ministran-
do com, sobre e a mulheres! Quinze anos que o Senhor tem mostrado Sua 
Graça!

Que continuem assim, neste propósito de cuidar do coração e da 
vida de mulheres marcadas por suas histórias, mas que, ao saírem do Pen-
sando em Você, possam, mais uma vez, enfrentar suas batalhas com o 
espírito revigorado pela Palavra ministrada aos seus corações!

Parabéns ao Ministério Geral de Mulheres, parabéns pastoras aben-
çoadas e abençoadoras! Deus continue abençoando vidas através de seus 
Ministérios.



Que a Graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a 
comunhão do Espírito Santo sejam sobre vocês, Guerreiras do Senhor, 
hoje, e para todo sempre... Amém!

Pr. Flávio C. R. de Lima
Pastor–Presidente
Presbitério das Igrejas Cristãs Presbiterianas



Introdução
Eu lhes apresento o livro PENSANDO EM VOCÊ, o qual trata do 

Congresso Pensando em Você, um encontro de mulheres que se iniciou 
em 2006, na Igreja Cristã Presbiteriana e completou, em 2020/2021, 15 
anos de existência. Este encontro visa a reunir mulheres a fim de tratá-las 
com a Palavra de Deus, para cura, edificação e crescimento. Para isso, 
ao longo dos anos, o Senhor nos dirigiu às experiências de mulheres da 
Bíblia, com suas carências e necessidades, suas fraquezas e lutas, mas, 
principalmente, com a intervenção poderosa e determinante do Senhor. 

No Décimo Pensando em Você, que versava sobre a mulher Sama-
ritana, com a mensagem evangelística que o Senhor, pela primeira vez, 
havia derramado sobre nós naquela ocasião, uma das preletoras, depois 
de nos ouvir recitando os nove temas anteriores àquele, desafiou-nos a 
algo que nunca havíamos projetado: “Dez mensagens, 10 temas, 10 mu-
lheres... Vocês têm um livro! Escrevam-no!”.

Fiquei empolgada e confiante de que aquele era um desafio de Deus 
para nós. Estávamos completando 10 anos. Era extraordinário contem-
plar o sustento de Deus em um projeto tão duradouro. E agora, um 
livro. O slogan do congresso havia sido Há 10 anos pensando em você! 
e o desafio lançado completara a nossa alegria e certeza de estarmos no 
caminho certo.

Nos anos seguintes, realizamos os congressos à espera do momento 
de Deus para efetivarmos o projeto do livro; até que fomos dirigidas a con-
cretizá-lo no décimo quinto evento. E, enfim, chegou o momento. Este 
livro, portanto, é a alma do Congresso de Mulheres Pensando em Você. 
As mensagens, os momentos difíceis, a unção; cada emoção vivida, expe-
rimentada, tentamos passar nessas páginas por meio das mensagens que 
o Senhor ministrou aos nossos corações. Por exemplo, de 2006 até 2011, 
o Senhor nos permitiu congregar diferentes mulheres, de diferentes luga-
res, de necessidades diversas, porém, com um único desejo: ser impacta-
das pela palavra de Deus e, assim, crescer na graça e no conhecimento do 
Senhor. Depois de serem RECONHECIDAS PELAS VIRTUDES (I), 
de aprenderem a SER MARIAS NOS TEMPOS DE MARTA (II), de 
se LEVANTAREM E MUDAREM A SUA HISTÓRIA (III), de POR-
TAREM-SE COMO RAINHAS EM TEMPOS DE ADVERSIDADE 



(IV), de aprenderem com Débora e Jael a LIDERENÇA E PERSPICÁ-
CIA PARA VENCER (V), de ALCANÇAREM A DIMENÇÃO DO 
SOBRENATURAL (VI), chegara o momento de sermos FORJADAS 
PARA UM MINISTÉRIO DE EXCELÊNCIA (VII). O ano era 2012. 
Fomos para o espaço no qual nos mantivemos até a presente data. Era o 
início de outro marco! Deus nos falou através de Abigail que precisamos 
levantar e exercer o ministério para o qual Ele nos recrutou. Estamos aqui 
para sermos forjadas. “Forjar” significa fundir, modelar metal, tal qual 
uma espada que, quanto mais é exposta ao calor e ao frio, melhor ins-
trumento de guerra se torna, porque a variação extrema de temperatura 
é um meio que Deus usa para nos modelar, nos tornar mais resistentes, 
preparadas para o Ministério, excelentes. Tínhamos a meta de que as mu-
lheres de lá saíssem vislumbrando sua posição no corpo, seu Ministério e 
que, ao exercê-lo, o fizessem com EXCELÊNCIA!

Um ano depois, o de número VIII, Deus queria ministrar em nosso 
coração, por meio da experiência da mulher de Suném, a sermos CHA-
MADAS PARA REINAR EM VIDA (VIII). Aprendemos sobre a postu-
ra esperada para as mulheres que reinam em vida que pôde ser observada 
naquela mulher Sunamita. Há um reino espiritual do qual você faz parte. 
Quem pertence a esse Reino, contempla de perto a glória do REI. A 
sequência foi: MULHERES SERVINDO O REI DOS REIS (IX e X), 
DEUS, VOCÊ E OS SEUS RETALHOS, (XI), É TEMPO DE FLO-
RESCER! (XII), MULHERES QUE BRILHAM (XIII).

Em 2019, o Senhor nos lembrou de nossa prioridade, visto que, 
só viveremos uma vida de excelência nas condições que Ele estabeleceu 
como adequadas: Ele precisa ser o nosso TESOURO! Assim, estivemos: 
EM BUSCA DO TESOURO PERDIDO! (XIV), na perspectiva de cen-
tralizar toda nossa força e âmago naquele que precisa, de fato, ocupar 
o “espaço” de excelência em nossa vida e coração, em nossas decisões e 
sonhos, em todas as nossas expectativas. Tomemos como base a expe-
riência de Maria que, sem dúvidas, mostrava compreender a grandeza da 
presença de Jesus em sua vida: Ele é a boa parte que ninguém pode lhe 
tirar (Lc 10.42); É o que chora com ela em momentos de dor (Jo 11.33-
36); É o Cristo, Ungido, merecedor de que se lhe derrame o maior dos 
tesouros (Mc 14.3), na medida que “onde estiver o nosso tesouro, ali 
estará o nosso coração”. Por isso, o texto foi: “O REINO DOS CÉUS 
ESTÁ AO NOSSO ALCANCE” (Mt 10.7). Desejamos que você busque 



seu verdadeiro tesouro porque nele estará seu coração! Este é também um 
alerta para que não nos equivoquemos com aparentes tesouros dessa terra 
afixando o nosso coração em “riquezas” não gloriosas, mas enganadoras. 
Ajuste seu mapa do tesouro, boa viagem DE VOLTA AO PRIMEIRO 
AMOR, porque, para o ano de 2020, Deus nos surpreendeu com a te-
mática RETRÔ; um retorno aos 14 anos anteriores, com toda unção que 
vimos derramada: Unção Retrô! Essa visão foi consolidada com a canção 
que conhecemos e que expressa a história de cada personagem bíblica 
que perpassou a nossa trajetória. Veja a letra (“Sou Ester”, Ministério 
Diante do Trono):

“Para um tempo como este
Fui forjada para estar aqui
Para um tempo como este
Me levanto e digo sim
Sou Ester, sou estrela que brilha na escuridão
Dócil e submissa, sou sábia, sou mãe da nação
Poderosa em Deus com jejum e oração
Coroada, escolhida
O rei me deu seu coração
Sou Ester, sou Débora, sou Rute e Noemi
Sou Raabe, sou Jael
O inimigo destruí
Eu sou Ana, Sunamita
O meu milagre recebi
Madalena, sou Maria
A boa parte escolhi
Sou mulher de Deus
Para um tempo como este”

O primeiro verso “Para um tempo como este” remete-se ao texto 
do livro de Ester. Foi para aquele momento na vida daquela mulher que 
Deus havia lhe dado aquela oportunidade. No segundo verso, “Fui for-
jada para estar aqui”, lembrei do termo forjada, na temática de Abigail 
– “Forjadas para um ministério de excelência”. O verso “Me levanto e 
digo sim” era a resposta pretendida do 3º Pensando em Você, “Levanta 
e muda a tua história!”. E o que dizer da parte “sou estrela que brilha na 



escuridão”? Pensei no tema “Mulheres que brilham”, de 2018. Na parte 
do coro, a música cita várias personagens femininas, dentre elas, Ester, 
Débora, Rute, Noemi, Jael, a Sunamita, Madalena, Maria. Mulheres que 
inspiraram nossos Congressos. Jael, na exatidão da ênfase que demos em 
2010, “O inimigo destruí”. Com a Sunamita – “O meu milagre recebi” 
– enfatizamos o controle das emoções pela fé em Deus (Vai tudo bem!). 
Na “boa parte” de Maria, buscamos o tesouro da intimidade. Vi nesta 
música a Unção Retrô que buscávamos para o Pensando em Você 15, 
para 2020. Não poderia ser coincidência. Ouvi e decidi. É esta música, 
é este tema!

Termino com a última estrofe – “Para um tempo como este” – que 
é também a primeira estrofe da música. Entretanto, não para me referir 
novamente à Ester, mas para falar das Mulheres do século XXI. “Um 
tempo como este”, para nós, são os tempos de hoje, os desafios de hoje 
para mulheres desta geração: você e eu. Estes “últimos dias” são refe-
renciados na Palavra de Deus como tempos penosos, de apostasia, de 
esfriamento... Para este tempo, porém, o Senhor nos escolheu. Que as 
mensagens deste livro lhe auxiliem a vencer!

Adiamos do Congresso 15, de abril de 2020 para janeiro de 2021. 
Porém, para nós, NADA MUDOU; nada mudou no que diz respeito a 
Deus, Senhor de tudo e todos; sua soberania e senhorio. Foi um 2020 
muito difícil; pandemia, isolamento social, mortes inúmeras... mas no 
trono e na regência do Universo: nada mudou! “Porque dEle, por Ele e 
para Ele são todas as coisas” (Rm 11)

Pra. Bianca Graziela
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Pensando em Você 1:  
Rute

Reconhecidas pelas virtudes

“E toda cidade do meu povo sabe que és mu-
lher virtuosa” 

(Rute 3.11)
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Pensando em Você

Pra. Bianca Graziela
“Toda cidade sabe” é a expressão que motiva o tema “Reconhecidas 

pelas virtudes”. Nossa primeira ministração. O primeiro Congresso. Foi 
em nossa Igreja sede e, em 2020, completou 15 anos. O nosso coração 
batia por provocar nas mulheres uma mentalidade de postura diferen-
ciada, de testemunho de vida. Sim, “testemunho”. Pode ser preocupante 
concluir que, já naquele tempo, há 15 anos, disseminava-se o pensamen-
to que, agora, pode-se considerar generalizado: não se preocupar com 
o que pensam os outros sobre nós. Estávamos objetivando relembrar as 
mulheres que essa despreocupação com o pensamento alheio não é cristã. 
A mentalidade cristã é comprometida com a prática de testemunhar, e 
por testemunhar, aqui, entenda-se “dar testemunho de vida”, ou, na ex-
pressão dos mais antigos “dar bom testemunho”.

Reconhecidas pelas virtudes é uma reflexão sobre a necessidade de 
a mulher de Deus ser reconhecida pelas pessoas como alguém que vive 
um compromisso real com o seu Senhor de tal forma que essa aliança se 
reflita em sua prática de vida, em seu modo de pensar, de agir, de falar, de 
vestir... em suas decisões. A história de Rute é uma experiência autêntica 
de conversão. Alguém que não conhecia a Deus, que não fazia parte de 
sua aliança, de seu povo, é convertida ao Senhor por meio da sogra. Nem 
se tratava dos melhores momentos de Noemi, mas, para Deus resgatar 
alguém, depende unicamente dEle, de Sua vontade, de Sua ação. Em 
sua decisão de viver para o Deus de sua sogra, de fazer parte do povo 
dAquele Deus, Rute passou a evidenciar a ação de libertação que realiza-
ra o Senhor em sua vida de tal forma que seu proceder comprovava que 
ela andava com Deus. Sabe, queridas, há uma nuvem de testemunhas 
que nos cercam e que, certamente, estão avaliando a profundidade de 
nosso relacionamento com Deus a partir do que observam como prática 
em nós. Paulo ministra a Timóteo que ele precisava se desembaraçar de 
situações e pecados para avançar na caminhada cristã buscando a realiza-
ção da vontade de Deus. Pedro falou que, se fôssemos padecer, que fosse 
como justas, glorificando a Deus (I Pe 4.14-16). Finalmente, Jesus, o 
nosso mestre, nos ensinou que o testemunho é imprescindível, afirmou 
sermos sal e luz, elementos que apontam para diferenças marcantes, vi-
síveis, notórias; mesmo quando se trata de contexto de forte perseguição 
(Mt 5.12). As virtudes da mulher de Deus precisam ser reconhecidas 
pelas pessoas com as quais ela convive. Precisamos buscar nos apresentar 
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de forma que as pessoas nos enxerguem como pertencentes a Cristo, pois 
“não vivemos mais nós, mas Cristo vive em nós”! Como em outra orien-
tação do Apóstolo Pedro, sendo filhas da obediência, não podemos per-
mitir que o mundo nos amolde às paixões que tínhamos outrora, quando 
vivíamos na ignorância. Sede santas, porque Ele é santo! (I Pe 1.14-16).

Somos chamadas a gestos que RECONHECIDAMENTE sejam de 
mulheres comprometidas com Deus. A teologia cristã sobre obras é bem 
clara em expressar qual o seu lugar na vida do crente: “ (a salvação) não 
vem por intermédio das obras, a fim de que ninguém venha a se gloriar 
por esse motivo. Pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus 
para vivermos em boas obras, as quais Deus preparou, no passado, para 
que nós a praticássemos hoje” (Ef 2.9). Como costumamos dizer, “não 
somos salvos pelas obras, mas, somos salvos para praticar boas obras. 
Boaz testemunhou sobre Rute: “Bendita sejas por Deus, minha filha; 
este teu novo gesto de lealdade e generosidade excede o primeiro em 
relação à sua sogra” (Rt 3.10). Veja, querida irmã, que Rute está sendo 
louvada por dois gestos, duas ações, duas atitudes, decisões. Não pode 
ser diferente conosco! O que deve chamar a atenção das pessoas em nós 
são as obras, as ações de justiça. Boaz fala que a ação de Rute para com 
ele excede a que ela fizera anteriormente a Noemi (“teu novo gesto de 
lealdade e generosidade excede o primeiro em relação à sua sogra”); Jesus 
nos adverte que se a nossa “justiça não exceder a dos escribas e fariseus” 
de modo nenhum entraremos no Reino dos céus (Mt 5.20). Nossas vir-
tudes devem ser uma referência de cristianismo verdadeiro, autêntico e 
isso só se dará se, ao contrário de nos conformarmos em agir igual, pensar 
igual, ser mais uma opinião na multidão, decidirmos deixar “a nossa luz 
resplandecer diante dos homens, para que vejam as nossas boas obras e 
glorifiquem o nosso Pai que está nos céus” (Mt 5.16). Precisamos exceder 
em virtudes! E isso, para a glória de Deus!

“Portanto, minha filha: (Boaz diz a Rute) far-te–ei tudo quanto me 
pedires, pois, todos os habitantes desta cidade sabem que és mulher vir-
tuosa”. Imagine-se, paralelamente, na sua relação com Deus, seu esposo, 
seu REMIDOR: (O Senhor diz a você) Eu satisfarei os desejos do teu 
coração, se te deleitares em mim, se te agradares de mim, se praticares 
o bem (Sl 37.3,4). Boaz deixa claro que reconhecia em Rute uma mu-
lher de virtudes, de valor, que valia a pena receber, ter por perto. Que o 
mundo nos reconheça como, igualmente, mulheres virtuosas cujo Deus 
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é o alvo, o centro, o motivador; “seja exemplar o vosso comportamento 
entre os gentios, para que naquilo que falam mal de vós, como se fôsseis 
pessoas que vivem praticando o que é mau, AO OBSERVAREM AS 
VOSSAS BOAS OBRAS, glorifiquem a Deus no dia que receberem a 
sua revelação” (I Pe 2.12). 

Sua Pastora, Bianca Graziela






