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                              MINISTÉRIO DA MULHER 
                                        Amigas por um Sonho 

 

“Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças.” - Ec 9:10 

Juntas, podemos ir mais longe!  

Equipe Gestora 

 

Sugestão de livros para estudo pessoal e/ou em grupo 

 

1. Administre suas emoções – Joyce Meyer 

Sinopse: O livro mostra que nossas emoções exercem um papel essencial 

para que vivamos uma vida feliz, saudável e vitoriosa. Todas as emoções, 

desde o amor e a alegria até a raiva e o medo, têm um papel importante na 

compreensão de nós mesmos e dos outros. 

Elas nos ajudam a descobrir as maravilhas desta vida, assim como nos 
advertem quando estamos em perigo. Contudo, essa diversidade de 

sentimentos tem o objetivo de complementar nossa vida, e não de decidi-la.  
 
2. A Oração de Jabez para mulheres – Darlene Wildinson 

Sinopse: Deus usou a oração de Jabez para mudar muitas vidas. Todos são 
beneficiados: homens, mulheres e adolescentes. Porém, as mulheres 
vivenciam as bênçãos de maneira diferente. Afinal, as mulheres não enfrentam 
os mesmos desafios que homens ou adolescentes. Elas tem tentações e 
dificuldades diferentes, procuram diferentes tipos de ajuda e provisão de Deus, 
enxergam relacionamentos de uma maneira diferente da visão dos homens. 

 
3. Mentiras em que as mulheres acreditam  e a verdade que as liberta – 
Nancy Leigh DeMoss 

Sinopse: No livro, a autora expõe áreas de engano que mais desafiam as 

mulheres cristãs e mostra Satanás como a fonte de mentiras e direciona as 

mulheres de volta à verdade encontrada somente na Palavra de Deus. Não 

importa qual problema a mulher de hoje enfrente — culpa, vícios, um casamento 

infeliz, a tendência de colocar a carreira acima da maternidade, filhos com 

problemas e outros incontáveis desafios —, a autora nos lembra de que existe 

uma resposta, e ela se encontra em Deus. 

 

4. A recompensa da honra – John Bevere 

Sinopse:  O livro revela o poder e a verdade de um princípio geralmente 

negligenciado – a lei espiritual da honra. Se compreender o papel vital desta 

virtude, você atrairá bênçãos sobre sua vida hoje e também para a eternidade. 

 

 

 

 

 

5. A voz de muitas águas – Luciano Subirá 
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Sinopse: O livro propõe um estudo no que diz respeito as muitas vozes que 

ouvimos e como distinguir entre a vontade de Deus, a nossa vontade e as 

armadilhas de satanás. 

 

6. Até que nada mais importe – Luciano Subirá 

Sinopse: O livro nos confronta com a verdade de que não estamos aqui para 

viver uma vida efêmera e alucinada, correndo atrás de performances. Estamos 

indo além dos nossos próprios limites em uma espiritualidade rasa, de longos 

e “inexplicáveis” jejuns, lendo a Bíblia repetidas vezes sem entendimento, 

realizando intermináveis campanhas apenas pelo número, apenas por uma 

simples meta proposta. Deus não quer ser agradado pelo que fazemos, pelos 

nossos recordes de jejuns ou leitura bíblica. Ele espera que o busquemos com 

todo o nosso entendimento, que o amemos de todo o nosso coração, de toda 

nossa alma até que o nosso relacionamento com ele seja a mais absoluta 

prioridade. 

 

7. Mulheres cheias de graça – Betty Jane Grams 

Sinopse: Este livro ajudará a mulher cristã a permanecer cheia do Espírito em 

seu dia a dia. Tomando a essência de cada manifestação do fruto do Espírito, 

a autora mostra como essa manifestação ocorreu na vida de mulheres da 

Bíblia, e como também pode ocorrer na vida de cada mulher ainda hoje. 

 

8. Retirando as máscaras – Hernandes Dias Lopes 

Sinopse: O livro mostra como um modelo de vida baseado em aparências e 

sem consistência provoca danos e prejuízos ao caráter de uma pessoa. O autor 

trata biblicamente com oito tipos mais comuns de esconderijos, demonstrando 

ao leitor como viver numa relação verdadeira com Deus e com as pessoas, 

abandonando o pecado da máscara. 

 
9. A Mulher a quem Jesus ensina – Alice Mathews 

Sinopse: O livro se baseia no relato de mulheres no Novo Testamento que, a 

partir de encontros pessoais com Cristo, receberam orientação e propósito para 

suas vidas por meio do exemplo e ensinamentos de Jesus. O livro aborda a  

transformação de vida, reorganização de prioridades.  

 

10. O imensurável amor de Deus – Floyd McClung Jr. 

Sinopse: No livro, o autor ilustra a afeição generosa que flui do coração de 

Deus a partir das Escrituras e de relatos emocionantes. Você aprenderá 

a: superar desilusões, vencer a insegurança, restaurar relacionamentos 

partidos. Nenhum problema é grande demais ou insignificante demais aos 
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olhos do Pai celestial. Descanse nos braços do Senhor! 

 

11. Caminhada com propósitos para mulheres – Katie Brazelton 

Sinopse: Este livro singular irá ajudá-la a descobrir o maravilhoso propósito de 

Deus para sua vida. Você verá como o Pai amoroso a criou de forma única e 

usa as experiências de sua vida a fim de prepará-la para um chamado 

específico. 

 

12. Experiência da mesa – Devi Titus 

Sinopse: A correria do dia a dia e uma agenda cheia de atividades têm 

interferido em um dos momentos mais importantes que se pode ter em família: 

a hora das refeições. A questão não é a alimentação em si, mas o compartilhar 

entre as pessoas, o investimento nos relacionamentos que a mesa nos 

proporciona. Devi Titus desvenda a importância da mesa nas Escrituras e 

compartilha com você a bênção de se investir nestes momentos em família, 

com amigos e pessoas queridas, na construção de relacionamentos mais fortes 

e sadios.  

 

13. A Experiência do lar – Devi Titus 

Sinopse: Neste livro você aprenderá a tornar o seu lar num santuário de amor 

e num refúgio de paz. Além disso, você vai aprender o que deve fazer para 

harmonizar a sua família, o seu trabalho e todas as exigências que a vida traz 

para uma mulher nos dias de hoje. Todos os princípios e práticas que você lerá 

foram testados em situações reais. 

 

14. Espiritualidade emocionalmente saudável – Peter Scazzero 

Sinopse: O autor aprendeu a duras penas que não se pode ser espiritualmente 

maduro enquanto se permanece emocionalmente imaturo. Embora pastor de 

uma igreja em crescimento, ele fez o que faz a maioria: evitar conflito em nome 

do cristianismo; ignorar a raiva, a tristeza e o medo;  usar Deus para fugir de 

Deus; viver sem prestar atenção aos limites. No final, Deus o despertou para 

uma integração bíblica de saúde emocional, relacionamento com Jesus e 

práticas clássicas de espiritualidade contemplativa.  

 

 

 

15. Como ter o coração de Maria no mundo de Marta – Joanna Weaver 

Sinopse: A vida da mulher de hoje não é tão diferente da vida de Maria e Marta 

no Novo Testamento. Através desta história bíblica, a autora demonstra como, 

nesta época agitada e corrida, podemos nos aproximar do Senhor, pois, com 
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ternura, Ele nos convida para escolhermos a “melhor parte”. 

 

16. Vivendo sem máscaras – Charles R Swindoll 

Sinopse: A sobrevivência social dentro e fora da igreja fica, aparentemente, 

bem mais fácil quando usamos máscaras que escondem quem na verdade 

somos. Sentimo-nos mais seguros projetando uma imagem de vigor espiritual, 

de santidade, de perfeito controle da situação. O problema é que por trás de 

nossas máscaras, da imagem que procuramos projetar, sentimo-nos solitários, 

efetivamente distanciados e isolados das pessoas a quem mais amamos e cuja 

aceitação e perdão são tão importantes para nós. Neste livro, o autor trata de 

uma das mais marcantes necessidades de nossa época: a de termos 

relacionamentos abertos, sinceros e significativos. 

 

17. Dinheiro, sexo e poder – Richard Foster 

Sinopse: O livro é um chamado à renovação ética. Trata-se de uma 

investigação séria sobre as raízes de três fontes poderosas de benção ou de 

problemas. A escolha está nas mãos de cada um.  

 

18. Caminhos da graça – Karin H. K. Wondracek 

Sinopse: No livro, somos guiados pelos textos bíblico e, passo a passo, 

fazemos as mesmas trilhas daqueles que também caminharam com Deus. A 

autora guia-nos pela narrativa bíblica, levando-nos  a muitos lugares onde 

somos desafiados a resgatar a nossa identidade, construída à semelhança de 

Jesus, que derrama sua graça sobre a nossa caminhada pessoal e comunitária. 

 

19. Queres ser curado – Marcelo Aguiar 

Sinopse: Este livro traz uma excelente notícia para todos aqueles que estão 

sofrendo: a cura está ao seu alcance! O autor apresenta princípios da Palavra 

de Deus que trazem esperança para quem necessita de cura interior para si 

mesmo ou para alguém do seu convívio. 

 

 

 

 

20. Mulheres em apuros – Marta Peace 

Sinopse: Abordando assuntos que vão desde a fofoca e a difamação até 

tensão pré-menstrual e legalismo, Martha Peace oferece discernimento bíblico 

sobre problemas que as mulheres enfrentam. Este livro claro e sincero oferece 
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soluções práticas em formato ideal para leitura pessoal ou em grupo de estudo. 

 

21. Como fazer escolhas certas – Elizabeth George 

Sinopse: Sem uma estratégia para tomar as melhores decisões, você poderá 

perder o controle — e ficar ansiosa e frustrada. Então, como ter calma e ordem 

em nossos dias? Uma das formas é fazendo escolhas certas. Este livro 

apresenta um processo prático e objetivo que pode ser aplicado em todas as 

áreas de sua vida — o caminhar com Deus, a saúde e o crescimento pessoal, 

a família e os amigos, o trabalho e até mesmo as finanças. O resultado? Você 

se preparará para fazer escolhas com mais confiança, atingir as suas metas e 

obter maiores realizações. Escolhas assertivas causam impacto poderoso à 

vida. Você amará a diferença que isso fará em seus dias! 

 

22.  Estado civil: viúva – Uta Schelegel-Holzmann 

Sinopse: A morte do companheiro muda tudo: nada será mais como antes. 

Terminou uma caminhada compartilhada; um lugar à mesa fica vazio. Partindo 

da sua própria experiência, a autora descreve como vivenciou o choque da 

notícia da morte do marido, as reações do meio circundante impotente e a 

profunda solidão.  Mas também relata como reconquista, passo a passo, o chão 

debaixo de seus pés. Mostrando abertura interior, estabelece novos 

relacionamentos e descobre potencialidades ignoradas em si mesma. 

Paulatinamente, a sensação de impotência, abandono e raiva é substituída pelo 

sentimento de gratidão pelo que viveu. 


