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Me chamo Andreia Jesus, nasci no Rio 

de Janeiro em 1971. Meu pai militar 

do exército e minha mãe, a mulher 

mais sábia que conheci até hoje. 

Sempre estudei em escola pública,  

graças ao esforço da minha mãe. Meu 

pai saiu de casa quando eu tinha 9 

anos e deixou minha mãe com 4 filhos 

pequenos, a mais nova tinha 3 anos. 

Minha mãe nos deu uma educação 

rígida, religiosa e estudar era algo 

que ela não abria mão. Ficamos sem 

renda quando meu pai abandonou 

lar por uma amante e passamos 

necessidade, mas nunca fome, 

porque minha mãe vendia roupa 

para nos sustentar. Aos 13 anos 

comecei a dar aula em casa de 

alfabetização para crianças e a 

vender cosméticos de revista para as 

amiguinhas da escola, sonhando em 

ser professora e modelo. Desde bebê, 

tirava muitas fotos, sempre amei uma 

câmera e um clic. Na escola era 

invisível, não tinha cabelão e nem 

dinheiro para tratar, meu cabelo era 

curto para não pegar piolho e toda 

vez que cortava, eu chorava, tinha 

apelidos como Olívia Palito, eu 



odiava ser magra (risos), saudades da 

Olívia Palito. No colégio ginasial 

, c o m e c e i  a  m e  c u i d a r,  c o m 

dinheirinho que ganhava dando 

aulas em casa, já usava uma 

maquiagem e era muito vaidosa. 

Sempre t ive corpo de mulher 

brasileira, bumbum empinado, 

cochas grossa e cintura fina, era um 

diamante a ser lapidado, nessa época 

os meninos do colégio me apelidaram 

de "belas pernas", a Olívia Palito 

tinha evoluído.

Fui pra escola normal  e vesti aquele 

uniforme de normalista, para estudar 

fui morar com os pais de uma amiga 

da escola, ela era filha única e tinha 

livros e minha mãe não podia 

comprar livros pra 4 filhos, roupa, comida, remédios, material escolar, uniforme 

e mais as contas da casa. Minha avó Geni sempre nos ajudou com alguns 

mantimentos. Em meio a tudo isso, eu era uma jovem sonhadora, desenhava 

minhas roupas e minha mãe ou uma costureira faziam, ou mesmo com roupas 

usadas que eu ganhava, eu ficava linda, eu achava.

Estudava, ajudava a cuidar dos meus irmãos pequenos. Me formei professora 

com muito sacrifício, a escola normal passou a ser horário integral. Não vivi 

muito a adolescência, já tinha minhas responsabilidades, diferente da minha 

infância onde brinquei para valer.

Aos 15 anos comecei a namorar e aos 20, casei com primeiro namorado, casei 

na igreja e no civil. Casei virgem e não tive lua de mel, fui para casa onde fui 

estuprada pelo meu então marido, isso nos anos 90. Eu era criada na igreja e 

virgem, ele era meu primeiro namorado, eu era romântica e cheia de sonhos, eu 

era linda e muito cobiçada aos 20 anos. No dia do casamento, pensei em 

desistir, era meu sexto sentido me avisando o que eu iria sofrer. Sofri todo tipo de 



violência por 3 anos, quando ele 

decidiu me matar queimada com 

uma garrafa de álcool na mão, fugi, 

os vizinhos me ajudaram e com a 

ajuda fiz divórcio direto. Sem 

emprego e divorciada, sofri todo tipo 

de preconceito. Nunca deixei de 

acreditar em família e casamento, me 

tratei dos traumas e renasci das 

cinzas, fui trabalhar de professora. 

Veio a crise no país, fiquei sem 

emprego, não recebia pensão, e perdi 

a casa que eu havia construído pro 

meu primeiro marido sociopata.

Acha que sofri muito? Ainda teria 

muitos capítulos de dor e lágrimas.

A fênix que o pai dizia que iria puxar carroça e ter filhos catarrentos, se formou 

em pedagogia em 2004, após uma cirurgia nos rins e no ovário, tudo ao mesmo 

tempo. Fiz curso de segurança e pagava minha faculdade, aí sofri assédio sexual 

no trabalho, como não cedi, fui mandada embora, desempregada eu tranquei a 

faculdade por 2 anos, fui trabalhar de telemarketing.

Passei nesse concurso após ter feito uns dois, voltei a faculdade e me formei. Já 

não iria puxar carroça. Após divórcio, namorei sempre para casar, mas não deu 

certo. Uma mulher divorciada, independente, estudada e bonita dava medo nos 

caras. Sendo funcionária pública, comprei meu apartamento e vivia sozinha. 

Meu irmão ficou feliz com a minha conquista e no ano que me mudei para meu 

apartamento, meu irmão, meu maior apoiador, foi assassinado em uma 

tragédia próximo a casa da minha mãe. A nossa família entrou em depressão. 

Eu não conseguia ir trabalhar, mas não entedia e nem sabia o que era 

depressão. Um dia eu trocava dia pela noite com pânico, dormia de dia porque 

me sentia segura e a noite ficava vigilante, o medo me paralisava, às vezes nem 

ao médico conseguia ir. Eram dias deitada, sem comer, sem dormir, sem pentear 

cabelo, como um zumbi. Tomava remédios que de nada adiantavam.



com Deus. Após esse episódio meu 

marido se tornou agressivo, entre idas 

e vindas, não queria me separar 

novamente, me divorciar, resolvi 

tentar novamente várias vezes. 

Devido a agressividade fui conduzida 

às psicólogas do Ciam Chiquinha 

G o n z a g a  a t r a v é s  d a 

@tencelclaudiamoraes, que conheci 

no Instagram e que ajuda muitas 

mulheres no Rio de Janeiro. As 

psicólogas e assistentes sociais do 

Ciam me ajudam a manter a 

autoestima e a me valorizar, me 

ensinam a não aceitar nenhum tipo 

de violência. Hoje realizei meu sonho 

de ser modelo, conheci a Angel e o 

Movimento Top Loba através de uma 

amiga. Esse movimento me mostrou 

Após 4 anos em depressão severa, os médicos não acreditavam na minha 

recuperação e me aposentaram. Sem trabalho (que era minha paixão dar aulas 

pra crianças), sem amigos e sem salário, até que fosse regularizado o salário da 

aposentadoria. A depressão me levou ao fundo do poço. Um amigo nessa hora 

virou um irmão, me deu algum dinheiro pra quitar as dúvidas, algumas… uma 

irmã da igreja me trazia mantimentos e gás. Ela dizia: ‘querida você é flor do 

campo, Deus não irá deixar nada faltar.’ E nada faltou. 

Nesta época sofri muitas humilhações, porque eu ganhava bem e agora não 

tinha grana e muitos falsos amigos se afastaram. A fênix aqui conheceu um 

rapaz e após 25 anos, decidiu se casar novamente.

Cara bonito e inteligente, comecei a sonhar de novo e aos 43 anos engravidei, 

minha primeira gravidez, sonho, planos e projetos. Perdi o bebê de forma 

traumática, meu marido me abandonou, disse que eu fiz um aborto, coisa que 

jamais faria. Além de sofrer dor física e na alma por perder meu bebê, sozinha só 



que sou empoderada, hoje me 

valorizo, não aceito maus tratos e aos 

50 anos me sinto realizada, na 

verdade me sinto com uns 25 anos, 

cheia de sonhos, sou bem moleca. Um 

mulherão misturado com uma 

menina sonhadora e que acredita em 

Deus e que o bem sempre vence o 

mal.

ENTREVISTA

QUAL FOI SUA SENSAÇÃO AO CONHECER O MOVIMENTO

TOP LOBA ?

Eu lido com moda, roupa feminina e uma amiga modelo apareceu com uma 

blusa com foto metade mulher e metade lobo, eu fiquei louca naquela blusa e 

quis saber tudo do Movimento, ela me deu contato da Angel que lidera o 

Movimento, eu amei como ela me atendeu, super bem, me explicou tudo, tirou 

as dúvidas. Eu me identifiquei com Movimento, mulheres maduras 

empoderadas. Mulheres que podem ser o que elas quiserem: Top Lobas! Através 

da Angel, aprendi a posar para fotos e vídeos, várias técnicas para embelezar a 

mulher. Confesso, a fera em mim acordou, agora não sou mais fênix nem leoa, 

nem uma loba, sou Top Loba! E agora incentivo outras mulheres a seguirem este 

movimento super atual e necessário.

Guerreira de Fé
Andreia Jesus



QUAL FOI A MAIOR 

SUPERAÇÃO QUE VOCÊ 

TEVE NA VIDA?

A minha maior superação na vida? 

Hummm tem várias histórias de 

superação, afinal com 50 anos, já era 

de se esperar.

Mas a maior superação foi a da morte 

do meu amado irmão, que me gerou 

uma depressão crônica. O luto, eu já 

havia vivido várias vezes, vinha de 

uma década de mortes na família, 

todo ano morria alguém, avó, pai, tios 

e amigos, mas meu irmão era tipo 

gêmeo. Eu nasci em 17/08/1971 e em 

25/08/1972 ele nasceu, toda criança 

quer ter um irmão, fomos criados 

juntos e às vezes colocávamos camisetas iguais, parecíamos gêmeos porque era 

um ano de diferença. Nossos aniversários comemorados juntos no mês de 

agosto.

Nossa infância juntos em brincadeiras, na escola, na vida, meu irmão sempre 

me incentivou e na formatura da minha faculdade ele estava presente, ele tinha 

orgulho de mim e eu dele. Ele sempre trabalhou muito, era um artista, fazia 

decoração com jato de areia, tinha 34 anos, já estava com sua empresa de 

decoração e foi assassinado em uma tragédia próximo a casa da minha mãe. 

Aqui em casa tem fotos dele, nos meus sonhos ele sempre está vivo e presente, 

ele se preocupava comigo e eu com ele. Um mês antes da morte, ele no 

aniversário fez um culto de gratidão e chamou todos os amigos dele e falou do 

amor de Deus para seus amigos. Falou como Deus havia mudado a vida dele, 

ele estava querendo que os amigos sentissem o amor e a paz que ele alcançou 

em Deus. Um cara querido, cheio de vida e de amigos, no auge da vida, 34 anos, 

já com sua empresa ele trabalhava muito. Foi difícil se conformar que vem 

alguém do mau e interrompe uma vida de um homem de bem. No dia do 



enterro, foi um ônibus para o cemitério, ele era e é querido. Dor na alma que me 

deixou em depressão, é a mesma que me faz lutar a cada dia. Superação sim, 

esquecer nunca, meu irmão ficaria vibrando com essa revista, ele era meu único 

apoiador no meu sonho de ser modelo. Te amo pra sempre irmão.

Essa pergunta é boa. Nasci no Rio de janeiro e com um mês de vida, já estava em 

um avião indo pra Porto Alegre/RS. Meu pai militar viajava muito, porque as 

viagens aumentavam o saldo. Em Porto Alegre nasceu meu irmão Anderson (in 

memorian), depois fomos para o Paraná, em Apucarana nasceu outro irmão, 

Andrews. E então, eu queria uma irmã e fomos para Roraima, onde nasceu a 

Fabíola. Mudança de casa, de escola, de coleguinhas, aff… mudança de clima. 

Brinquedos e emoções se perdiam em cada mudança. Em Roraima, fomos 

felizes mas tivemos que voltar para o Rio de janeiro pois, minha mãe adoeceu 

QUAIS FORAM AS MUDANÇAS QUE VOCÊ JÁ TEVE QUE 
ENFRENTAR NA VIDA?

com mudança de clima. Aqui no Rio 

de Janeiro, meu pai deixou de nos dar 

ass i s tênc ia  e  arrumou vár ias 

amantes, até sair de casa e nos deixar 

sem prov isão .  Então nós  que 

tínhamos de tudo, ficamos pobres. 

Para uma criança entender isso, é 

dolorido. Eu e meus irmãos tivemos 

que estudar muito para garantir 

nosso lugar no mundo, ninguém 

virou bandido, todos são honrados, 

têm suas casas próprias. 

Mudar de casada para divorciada 

com preconceitos dos anos 90 foi 

complicado também, pensei que ia 

ser apedrejada, e fui, com gestos e 

olhares além de palavras que doíam 

muito.



Quando mudei para o meu apartamento, para morar sozinha, foi o passo para 

minha independência, foi difícil mas hoje tenho meu cantinho da paz.

COMO VOCÊ CONSEGUE MANTER SUA AUTO ESTIMA 
ELEVADA?

Vixe… não é fácil. Autoestima é como uma planta, tem que regar e cuidar, às 

vezes a planta está seca, caem as folhas, outras vezes está viçosa, umas têm 

frutos, outras não e quando são podadas, ficam feias na transição, para depois 

ficarem lindas novamente. Eu me acho linda, um mulherão da p…, que venceu 

batalhas que ninguém imagina, matei ursos e leões e com as cobras faço 

churrasco. Eu vou à minha cabeleireira duas vezes ao mês, ela já cuida de mim 

há mais de 10 anos; @jenny_hayrstylit é responsável por eu conseguir meus 

sonhados cabelos longos, ela me ajuda quando estou me sentindo sem vontade 

de me arrumar, eu corro e ligo para ela; ela é minha amiga e confidente, se as 

paredes do salão dela falassem, aff (risos).

Não malho não tenho tempo, sou 

m u l h e r ,  d o n a  d e  c a s a , 

empreendedora, modelo Top Loba e 

com três pets num apartamento. 

Meghan, a mais chegada intrusa que 

peguei na rua, Mell,  que está com 13 

anos, mestiça de chihuahua que 

peguei no abrigo e chilli, meu 

chihuahua meu lord, amo animais, 

mas tenho que limpar. Não tenho 

empregada, o marido ajuda, mas é 

dependente, então não tem como ter 

tempo. 

Não uso cremes porque a pele fica 

oleosa no rosto, hidratante no corpo, 

quando da, faço as unhas. Tomo 

vitaminas, às vezes esqueço, 50 

aninhos tem que esquecer (risos).



Gosto de fazer massagem nos 

cabelos, aquelas cadeiras tipo uma 

vez no mês. Maquiagem e batom, 

batom todos os dias, rímel em 

ocasiões especiais e make completa 

só em eventos. 

Quando mais nova, eu andava muito 

a pé, dançava em casa mesmo e fazia 

exercícios em casa, malhei um tempo, 

há mais de 30 anos, o que deixou as 

costas e pernas em dia. O resto é 

genética boa e misericórdia de Deus.

Sofrimento amadurece e amadurecer 

nos faz ficar em paz e a paz reflete na 

beleza. 

Entrar para Top Loba me fez querer 

me arrumar e descobrir minha vaidade que estava adormecida, casamos e 

acabamos deixando de nos cuidar, mas Top Loba, mesmo com roupa despojada, 

faz carão pra foto, afinal sou uma modelo Top Loba e outras mulheres vêem isso 

em mim. Meninas, a melhor autoestima é a vontade de viver e sempre ter um 

sonho a realizar.

Primeiro conselho: sai e da um corte nesse cabelo, mudar faz bem e cabelo é 

uma moldura .

Segundo: passe um batom, bote um biquíni e vá à praia. Se não tiver praia, vá 

para um lugar que você goste, aprenda a gostar da sua companhia, tome um 

sorvete com você, coma uma comida que você ama, veja um filme, tenha um 

hobby.

QUAL CONSELHO VOCÊ DARIA PARA MULHERES 
DEPRIMIDAS?



Terceiro conselho: se arrume para 

dormir, tome um banho e se perfume.

Quarto conselho : compre uma roupa 

nova e sapatos.

Quinto: vá ao médico, pare de 

preconceito, depressão é coisa séria, 

toma o antidepressivo se precisar, 

toma o tarja preta, porque ninguém 

aguenta uma mulher depressiva, nem 

ela se aguenta. Se te chamam de 

maluca como me chamam, é melhor 

ser uma maluca tratada, bem tratada 

e feliz.

Sexto e último conselho: ligue o foda-

se e seja feliz, mande se lascar, afinal, 

quem vive suas dores é você, quem 

paga seus boletos é você!

VOCÊ SE CONSIDERA UMA MULHER EMPODERADA, 
POR QUE?

Sim me considero, vim de uma geração que foi podada, reprimida. Minha 

primeira tatuagem foi aos 44 anos e foi um escândalo (risos). Hoje eu faço o que 

quero, o que faço não desrespeito a ninguém e nem agrado a ninguém, agrado 

a mim. Só temos uma vida para viver e pouco tempo nesse mundo, temos que 

viver o melhor possível. Eu me mimo mesmo, o que eu posso me dar, me dou. Se 

quero comer algo, eu como, não passo vontade. Sou uma mulher empoderada 

porque posso ser o que eu quiser, tirei as algemas sociais e os dogmas religiosos 

por onde fui presa e onde diziam como eu tinha que ser, me moldavam  numa 

tortura. Não faço social, sou transparente e as 50 anos estou sem paciência e 

sem filtro para gente que se acha alfa e ômega e as santas das santas.

Opinião, só a da minha mãe e a de Deus (mãe desculpe, mas eu fiz tatuagem e 

gostei).



Falo o que penso, não sou pra qualquer um, sou uma ostra, ferida produzindo 

pérolas, sou cara, Jesus deu a vida por mim, e sou como toda ostra maravilhosa 

mas tem que engolir. Não deixo me mastigar, a vida me deixou marcas, minhas 

tatuagens são marcas que eu escolhi.

Se vou pro inferno por ser autêntica e amar a Deus, só Deus é quem sabe, Ele é 

advogado fiel e justo juiz. Se não gosta de mim, acredite, você não é essencial, 

não é oxigênio. Eu sei minhas lutas, minha capacidade, possibilidades e 

limitações .Mas eu sou uma mulher de fé que acredita no impossível e que 

sonhos são feitos para serem vividos.

Minha personalidade, meu magnetismo, minha fé, minhas virtudes e defeitos 

me fazem uma mulher empoderada e um ser humano real. Mistura de humana 

com loba. Top Loba empoderada.

Meus planos para o futuro é viver em paz, estar sempre perto do mar, onde me 

sinto mais perto de Deus, poder ser uma mentora de mulheres, lutar pela causa 

da violência contra mulher. Envelhecer com saúde, alegria, paz. Estar em família 

e com as pessoas que amo. Ter uma vida simples, cuidar de bichos e plantas, 

viver na praia, viajar muito. E claro, continuar sendo uma Top Loba.

A vida é um eterno aprendizado (clichê). Mas é verdade, de tudo tiro uma lição. 

Quero aprender a não me importar com coisas ruins, energias negativas e 

pessoas tóxicas. Quero focar em evoluir  como ser humano. Quero fazer cursos 

de maquiagem, de como desfilar, um curso de fotografia, talvez aprender uma 

língua estrangeira. Quero ser mais centrada, estudar mais a Bíblia e me dedicar 

mais a oração e meditação.

Quero ser uma vovó moderna.

Quando cuidamos da alma e do espírito, a matéria evolui.

QUAIS SEUS PLANOS PARA O FUTURO?

O QUE VOCE ACHA QUE AINDA DEVE APRENDER E 
MELHORAR?



COMO VOCE GOSTARIA DE SER RECONHECIDA?

Eu quero ser reconhecida como uma mulher valorosa, guerreira e vitoriosa, que 

lutou por seus sonhos e que nunca ouviu as vozes que diziam que ela não iria 

conseguir, que ela não iria chegar. Quero ser reconhecida como uma escritora, 

mentora de mulheres e uma pacificadora global. Claro, além disso que digam: 

nossa ela sofreu tudo isso e nem parece, ela é linda e forte, porém sensível e 

sonhadora. Sou extremos sim, mas tenho coração bondoso.

Quero ser reconhecida como a que venceu os hipócritas  e decepcionou os que 

incrédulos, a que frustrou os planos do diabo e alcançou a graça de Deus.

Lembrem-se mulheres, aos olhos do Pai, você é uma obra prima que Deus 

planejou. Você tem valor!

Beijos de paz @andreiajesus_andeju

CRÉDITOS

Fabiana Libertholdo, tem 41 anos, é 
carioca, esposa do Edileno e mãe do 
Natã, um menino lindo que é especial. 
Ass i s tente  soc ia l ,  maqu iadora 
profissional, consultora visagista e 
fo tóg ra f a .  É  e spec i a l i z ada  na 
construção da imagem pessoal que 
comunica, onde é possível falar através 
da sua imagem. Atua no mercado da 
beleza há mais de 8 anos, tem um 
currículo que possui mais de 40 cursos, 
inclusive certificação internacional. 
Hoje, além de atendimentos, ministra 
cursos e workshops.
Foto, produção e maquiagem 
A t e l i ê  F a b i a n a  L i b e r t h o l d o 
@fabianalibertholdo 
Look vestido onça e lingerie com jeans, 
Look menina mulher, loja Andeju 
Boutique @andejuboutique
Look vestido vermelho @noivasdani 



Quem é Angel Mancio?
Fundadora da Revista Top Loba e do 

Clube Top Loba 5 estrelas. Angel 

iniciou sua carreira de modelo aos 40 

anos e virou sucesso após participar 

do programa Encontro com Fátima 

Bernades em 2016, gerando o 

M o v i m e n t o  To p  L o b a ,  p e l a 

valorização e incentivo à autoestima 

de mulheres maduras.

R

A REVISTA DA MULHER MADURA EMPODERADA

@toploba

@revistatoploba
@toploba_oficial

ANUNCIE AQUI!

(71) 99992-8397

DEIXE O SEU CLIENTE CONHECER A SUA MARCA


