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Maria Aparecida Pacheco Rodrigues, 

ou apenas Cida Pacheco, tem 49 anos 

e  é  Santa  Luz ia/MG.  Sempre 

dedicada na entrega de suas tarefas 

e fotos semanais, nossa Top Loba da 

capa sempre arrasa nas fotos que faz 

sozinha, mostrando que aprendeu 

muito bem com as aulas de selfie do 

Clube Top Loba.

Mas hoje, esse belíssimo ensaio 

fo tográfico  fo i  fe i to  por  um 

p r o fi s s i o n a l ,  o  D i e g o  E r i c 

(@diegoer ic fotografias) ,  com 

produção de maquiagem de Débora 

Castro (@deboracastroatelier) e 

acessórios de @raluancriacoes.

Nesta edição da Top Loba Vip, você 

vai conhecer um pouquinho da sua 

história incrível.

“Sou filha de Generoso Pacheco de 

Jesus e Ana Cristina de Jesus. Nascida 

no Sitio Nova alegria, na comunidade 

de São Marcos, pertence ao município 

de Ouro Preto D’oeste no estado de 

Rondônia. Nasci dentro da floresta 



amazônica, o único barulho era dos 

pássaros.

Eu cresci e aprendi a nadar no rio, 

andar à cavalo, ajudar na lavoura e 

aos 14 anos fui vaqueira, cuidando do 

gado do nosso sítio, aprendi a tirar o 

leite e amansar as vacas bravas, 

durante 2 anos, depois mudamos de 

lá e eu fui para a cidade de Ouro Preto 

e, de lá pra cá, comecei a estudar. 

Mudamos para a cidade de Ji-Paraná, 

junto com a minha mãe.  

Então decidi morar num convento, 

pois queria ser freira, sempre pensava 

em ser uma missionária e trabalhar 

com missões na África. Certo dia 

percebi que não era minha vocação, 

aprendi muitas coisas boas, porém 

não era a minha vocação, então pedi 

para sair. 

No ano de 1995 decidi mudar de 

cidade e fui morar em Natal/RN, onde 

morei quase 5 anos. Lá pude estudar 

música e canto por 3 anos e tive a 

minha primeira experiência com 

teatro e com a música. Entrei para o 

instituto Waldemar de Almeida onde 

estudei música para o conservatório 

Frederico Shopim.

Surgiu oportunidade de vir morar em 

Belo Horizonte, aqui me casei, estudei 

teatro, canto, dança. Fui para a 



faculdade onde me formei em 

teologia, hoje sou psicanalista clínica 

e pós graduando em neuropsicologia, 

sou atriz e amo aprender, cresci em 

meio aos livros, revistas e música, pois 

na minha casa sempre tivemos muito 

essa oportunidade de conviver com 

todo mundo desde cedo.

Dediquei anos estudando arte e hoje 

estou um pouco parada, porém é algo 

que eu gosto muito. Desde 1999 moro 

em Belo Horizonte, onde tenho um 

atelier de costura, porém moro no 

município de Santa Luzia/MG. 

Gosto de aprender coisas novas, 

procuro ser atenciosa e respeito muito 

as pessoas. Gosto de ficar a sós para 

conversar com Deus, pois minha fé me 

mantem de pé.

Sou contra o preconceito, o racismo e 

a discriminação seja ela em qual grau 

for. Acho isso repugnante. Todos têm o 

direito de ser feliz e ser respeitado. 

Gosto de viajar, conversar, tomar 

banho de rio. Me entristeço ao ver o 

desmatamento pois como eu nasci em 

Rondônia eu sei o quanto esquenta o 

tempo com a falta da floresta, o calor 

é exorbitante. 

Me considero uma mulher corajosa e 

vou a luta pelos meus ideais, não 

importa o que tenho que enfrentar, 



pois quem nasce e cresce tomando banho em um rio com cobras, peixes elétricos 

e jacarés, não paralisa diante aos obstáculos que aparecem pelo caminho.

Sou inimiga do desanimo busco renovar as energias todas as manhãs, vejo com 

atenção a bússola para eu não me perder pelo caminho. Assim sigo a minha 

jornada por aqui!

Fé foco e coragem é a minha meta diária, o que eu clamo a Deus, que não me 

deixe faltar sabedoria e discernimento para entender os direcionamentos Dele 

para a minha vida!”

Aos 7 anos de idade meu pai veio a falecer, daí em diante começou toda a minha 

dor, pois eu sempre ouvia dizer que eu era feia, então eu morava no sítio e 

procurava um lugar a sós com Deus e dizia para ele com muitas lágrimas nos 

olhos, que Deus era responsável pelo sofrimento, tanto da separação do meu pai 

que tinha falecido e por ter nascido tão feia. Então eu não entendia porque Deus 

não me respondia!

ENTREVISTA

Qual foi a maior superação que você já teve na vida?



No ano de 1992 tive um problema 

sério de saúde, comecei a sentir fortes 

dores de cabeça, procurei um 

n e u r o l o g i s t a  e  c o m e c e i  u m 

t r a t a m e n t o  m u i t o  s é r i o , 

medicamentos fortíssimos e o médico 

chamou a minha mãe e comunicou a 

ela que eu, a partir daquele tempo, 

não seria mais uma pessoa livre 

daquele problema, pois afinal ele 

disse que todos os exames feitos lá em 

Rondônia e em Curitiba (no hospital 

das clinicas onde estive internada), 

provou que eu estava proibida de 

passar qualquer tipo de emoção, pois 

sofria de uma sefoléia vascular 

crônica. Isso está relacionado com o 

sistema nervoso, então não haveria 

possibilidades de ser uma pessoa livre, 

pois todas as emoções sofridas me 

levariam a mais complicações.

Um d ia  p as se i  uma  c r i se  de 

desentendimento e nesse dia eu sofri a 

maior experiencia da minha vida: tive 

uma dor muito forte na cabeça e uma 

crise de choro da qual não pude 

conter. Ali naquele coma, eu pude ter 

a maior experiência com Deus da 

minha vida! Senti que o sangue das 

minhas veias parou de circular, a visão 

foi apagando, a audição sumindo e 

senti o fôlego finalizando, senti um 

frio no corpo inteiro e senti me 

desligando do meu corpo, as pessoas 



que estavam cuidando de mim naquele quarto, foram ficando pra trás. A dor 

também foi sumindo pois eu senti que aquele seria meu último suspiro. Aqui 

meu corpo já não existe pra mim. Em meio aquele segundo de despedida, eu tive 

a conversa mais pura e sincera com Deus, fiz a ele um pedido que deixasse viver 

por mais um tempo afinal eu tinha 19 anos e onde mandasse eu iria, eu queria 

muito uma chance.

Então senti que como um sopro nas minhas veias, fez com que o sangue voltasse 

a circular, recobrar o fôlego, voltar a visão e a audição, senti um calor aquecendo 

o meu corpo e pude ver que eu não estava sozinha e sim num coma, então 

adormeci e horas mais tarde acordei e todos estavam assustados ao meu redor, 

porém ninguém me contou o que aconteceu ou o que eles viram comigo.

No ano de 2001, voltei a sentir novamente a dor de cabeça, tive outra crise, fiz 

todos os procedimentos médicos, tomei todos os medicamentos. Um dia fui 

convidada para ir num culto pentecostal e ao chegar ali, a pregadora daquele 

culto contou toda a minha história no altar sem nunca ter me visto, ela estendeu 

a mão, orou por mim e daquele dia em diante, nunca mais eu senti aquela dor.  



A última vez foi em 2003 essa oração.

Então à partir dali, eu que nunca ia 

poder estudar e me emocionar, 

segundo o diagnóstico do médico, 

voltei a estudar e tenho hoje uma 

facilidade enorme no aprendizado, 

Deus não só me curou mas também 

depositou em mim os dons que Ele 

havia me dado.

A minha gratidão a Deus, sempre pelo 

dom da vida, aumentou em mim o 

amor pelas vidas que me cercam.

A Deus toda a honra, toda a glória e 

todo louvor por me permitir falar esse 

testemunho a vocês.

Já enfrentei várias mudanças, 

mudanças quando sai da casa da 

minha mãe e fui para o convento, 

depois a mudança para Natal/RN, a 

mudança para Belo Horizonte, cada 

mudança dessa, me transportou para 

outros fantasmas da minha vida, com 

elas o enriquecimento cultural e 

psíquico me fez crescer e entender a 

linguagem humana por outro ângulo.

Cada uma trouxe um ensinamento e 

me fez também partilhar os meus. 

Quais foram as mudanças 
que você já teve que 
enfrentar na vida?



Me trouxe uma grande mensagem e entender da própria existência. Todo ano eu 

procuro mudar algo em mim! As mudanças na maneira de pensar e dirigir mina 

história. Eu permito que as mudanças aconteçam para que eu possa saber ser 

mais grata a Deus todos os dias.

Quem não estiver pronto para mudança, será jogado ao fracasso de uma vida 

sem o despertar da sua verdadeira história. Todas foram mudanças necessárias 

para que eu possa hoje fazer jus a minha existência. Vou ter que deixar para trás 

pensamentos e crenças limitantes que às vezes me faziam regredir.

Eu sou uma mulher que conversa muito com Deus, desde criança Ele é meu pai e 

isso traz paz ao meu coração. Cuido do meu psicológico e não olho para as 

adversidades da vida como um fracasso para mim! Porém olho como 

ensinamento, jogo fora todas as manhãs os pensamentos ruins de derrota, eu 

acordo e já começo a cantar sorrindo, agradeço a Deus pelo sol, pelo meu dia, 

pelos amigos, familiares e os obstáculos que possam aparecer no meu caminho, 

eu já peço a Deus que mostre os mesmos.

Como você consegue manter a sua autoestima elevada?  



Fiz um compromisso com Deus em 

não deixar sair palavras ruins da 

minha boca, só palavras boas e 

saudáveis para o meu próximo, pois 

essa é a maneira mais pura de eu dizer 

eu te amo para aqueles que eu tiver o 

privilégio de encontrar no meu 

caminho. Tenho muito desejo de viver 

aqui por longos anos e sei que se eu 

ficar aterrorizando a minha própria 

história, eu vou destruir não só a mim, 

mas também aos que estão comigo.

Deixo a leveza da paz me guiar e 

destruo todos os demônios internos 

que possam surgir, não guardo 

mágoa nem rancor  po is  ód io 

alimentado dentro de nós, corrói e 

apaga nossa luz. E eu desejo que a 

minha vida seja sempre reluzente e 

possa ser vista de muito longe!

A alegria que está no meu interior, me 

da toda a força para viver meus dias 

bem!

Recebi de Deus o dom da vida.

Recebi da terra a firmeza para pisar.

Recebi para a minha existência a luz 

divina e a paz para me fazer sentir o 

meu respirar!

Qual conselho você daria 
para mulheres 

deprimidas?



Primeiro que elas busquem ajuda psicológica, para descobrir a origem dessa dor 

a qual ela se queixa, sei que isso é algo que sozinho fica impossível da pessoa se 

libertar, então busque ajuda e fale da sua dor, busque entender o que está 

levando ela a se tornar deprimida!

As mulheres deprimidas esquecem o valor da beleza que elas carregam, a 

desvalorização do eu se torna muito forte na vida delas! Procure ajuda, fale do 

seu problema, não se cale diante de uma dor que só você consegue entender o 

grau e a intensidade, evite ficar só. A solidão alimenta esse vazio.

Há um valor escondido que é ocultado e isso precisa ser reconhecido dentro de 

cada um de nós.  As mulheres são lindas e muitas vezes os traumas trazidos da 

infância reprimida, fazem com que desperte na fase adulta essa dor imensa, que 

atrapalha essa mulher de desfrutar das riquezas e belezas que elas têm 

guardadas dentro de si.

Não há como uma estrela brilhar se não houve firmamento e noite.

As dores acontecem, porém, a grandeza do ser que é você, é muito maior e capaz 

de destruir qualquer sentimento ruim!



A mulher é o vaso mais lindo que deus 

criou para corrigir dentro de si um 

amor capaz de ser semente da 

multiplicação, ficar deprimida e não 

buscar ajuda poderá acarretar muitos 

danos para o futuro dessa mulher.

Se cuide, se ame, viva bem e feliz!

O que eu tenho a dizer é incomparável 

ao brilho da estrela que é você mulher.

Sim! Sou uma mulher destemida, 

busco os meus ideais, estou sempre 

inovando a  minha cade ia  de 

conhecimento, estudo, procuro ler, 

ouvir pessoas sábias, estou aberta 

para o novo. Não aceito a imposição 

de pessoas que não sabem valorizar o 

outro. Não aceito palavras de derrota 

na minha vida, procuro incentivar as 

pessoas a viver a vida de verdade. Não 

tenho medo da adversidades da vida, 

quando aparece algo que eu percebo 

que não será bom para mim, eu 

analiso a situação e procuro me 

afastar, sou focada naquilo que 

almejo, não aceito que pessoas que 

não conhecem a minha história de 

superação e luta, venham dar ordens 

para me parar! Tenho uma coragem 

guardada que renasce todos os dias e 

Você se considera uma 
mulher empoderada, por 
quê?  



me faz enxergar os meus alvos. Sou contra tudo que surge para impedir a 

felicidade e sucesso de alguém. Sei que muitos não entendem esse meu jeito, 

porém, essa é minha essência. Assim sou eu!

Eu acredito que enquanto eu estiver viva, estarei aprendendo e melhorando!  

Ninguém sabe tudo ou é bom em tudo, eu sou aberta ao aprendizado.  

Tenho que aprender todos os dias, ouvir mais e falar o suficiente e palavras 

edificantes.

Quero ser melhor como profissional, amiga, filha, irmã. Ser melhor para mim é 

quando eu posso entregar o que eu tenho de mais precioso, minha atenção, 

porque daí eu saberei o que realmente o outro necessita e ali eu também recebo 

dele uma palavra, uma frase que vai me ajudar a ser uma mulher cada dia 

melhor. 

A vida cada dia vai apresentando pontinhos em nós que precisa ser melhorado, 

nunca sabemos o que se pode melhorar! Tudo acontece aos poucos para que 

possamos aprender com a direção que está sendo levado o pedido da melhora.  

O que você acha que ainda deve aprender e melhorar?



Quais seus planos para o 
futuro?

Como você gostaria de 
ser reconhecida?

Primeiro que haja paz; à partir daí se 

pode planejar uma vida.

Q u e r o  s e r  r e a l i z a d a 

profissionalmente, tenho sonho de 

conhecer alguns países como: 

Canadá, Finlândia, Israel, Nova 

Zelândia, Austrália. Tenho desejo de 

conhecer os países que fazem parte do 

continente da Oceania, espero um dia 

ter a oportunidade de visitar esses 

locais. Me parecem ser lindos e 

tranquilos.  

Quero poder viajar muito e conhecer 

lugares, culturas, pessoas em outros 

lugares do Brasil e do mundo. Quero 

envelhecer, porém cheia de vigor, por 

isso me cuido para viver esses sonhos, 

deixo Deus direcionar meus passos!

Como  uma  mu lhe r  co ra j o sa , 

incentivadora do bem, focada em seus 

objetivos, que não se desanima diante 

das lutas, uma mulher que ama a 

Deus acima de tudo e ama ser querida 

por ele.

Uma mulher de fé inabalável, 

destemida e amiga. Uma mulher que 

pisa firme, sem pisar no seu próximo.



Coluna

Relação Cognitiva
por Fabiana Weiss

Oi queridas, sou Faby Weiss e essa é uma 

Coluna nova da revista Top Loba VIP, e 

tem por objetivo ajudar as leitoras desta 

revista encantadora, a elevarem sua 

autoestima de dentro para fora, 

complementando o trabalho 

MARAVILHOSO que a Angel faz com 

todas nós, elevando nossa autoestima de 

fora para dentro.

Os textos que trarei aqui serão apenas pílulas de assuntos sobre 

autoconhecimento, autodesenvolvimento, baseados nos meus estudos em 

Química, Neuropsicopedagogia, PNL, desenvolvimento humano, além de 

outros assuntos relacionados.

A cada edição, farei um bate papo informal com a Top Loba da capa, e 

chegaremos a um ponto comum sobre qual tema será abordado.

Mini currículo:

Fabiana Weiss, 41 anos, Top Loba desde dezembro de 2020, formada em 

química pela USP, atuou como professora de inglês para adultos, focado em 

executivos, por 15 anos e quando fez 40 anos, resolveu se reinventar e 

começar uma nova carreira na área de desenvolvimento humano, 

especialmente para mulheres. Pós-graduada em Neuropsicopedagogia, com 

o intuito de entender o porquê tantos adultos ficam apreensivos quando tem 

que falar inglês, essa pós-graduação, mostrou que muitas crenças vem da 

infância, e que está enraizado nos nossos hábitos. A partir de estudos em PNL 

(Programação Neuro-Linguística), Coaching e Mentoring, e assuntos 

relacionados a protagonismo feminino, aplica uma metodologia única para 



mulheres maduras que desejam ter as rédeas da própria vida sem medo de 

julgamentos e desmitificando as falsas verdades que estão bloqueando seu 

progresso pessoal e profissional. Faço aulas ao vivo todas as terças e sextas- 

feiras às 21:27h, no meu Instagram.

Faço Mapeamento comportamental em grupo.

Contatos: WhatsApp: 55-11-99909-3396 Instagram: @fabyweissoficial

Após conversar com a Top Loba da Capa, Cida Pacheco, o tema escolhido para 

este artigo foi: Respeito à Diversidade.



Respeito à Diversidade

Está na hora dos pais ensinarem os jovens desde cedo que existe 

beleza e força na diversidade.
Maya Angelou - (1928-2014) foi uma poetisa, memorialista, atriz e ativista norte-

americana.

Quando falamos em diversidade, provavelmente a primeira coisa que 

vêm a cabeça, é a comunidade LGBTQIA+. Porém existe muitas outras 

chamadas ”minorias” que podemos esquecer de levar em consideração: 

mulheres, pessoas idosas, acima do peso, entre outros. O que eu quero 

dizer com isso? Que as pessoas “diferentes” normalmente são tratadas 

como “minoria”, mas será que é realidade?

Segundo dados da PNAD Contínua (Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios Contínua) 2019, o número de mulheres no Brasil é superior 

ao de homens. A população brasileira é composta por 48,2% de homens 

e 51,8% de mulheres.

Será que somos minoria mesmo?

Mas qual a relação disso com as “Relações Cognitivas”?

O ser humano, por natureza tende a conviver e respeitar apenas aquele 

que são iguais a ele, pois, com isso, conseguimos manter uma 

comunidade homogênea, onde tudo pode ser controlado, e quanto 

maior essa comunidade, menor a chance de extinção.

A relação com essa coluna, é que ser prestarmos atenção, nós podemos 

ter pré-conceitos em relação a uma pessoa, ou grupo.

Mas isso pode ser mudado.

Até porquê o preconceito existe pois muitas vezes não conhecemos

como essas pessoas pensam, suas atitudes...



Lembra-se que eu sempre falo que o nosso cérebro está acostumado 

com a rotina? Então essas pessoas são uma “ameaça” ao status quo, ou 

seja, ao que já está estabelecido.

Se você é uma pessoa que adora conhecer, conviver e/ou entender como 

as pessoas “diferentes” pensam, aí está uma forma simples de você tirar 

seu cérebro da zona de conforto. Pois, mesmo que você goste do 

diferente, respeite o diferente, sempre existe aquela “vozinha” na cabeça 

te alertando de um possível perigo.

Normalmente não cito parte da história da TOP LOBA da capa, mas essa 

vale muito a pena, pois é um exemplo de respeito a diversidade:

Cida me contou que já trabalhou com pessoas diversas, entre elas: 

mulheres detentas, índios, idosos em asilo, crianças, enfim, pessoas que 

são diferentes entre si.

E a frase que ela disse, me marcou muito. E com a permissão dela 

transcrevo aqui:

“Eu vejo em todas as pessoas um Mestre”

Que esse exemplo possa ser seguido por todos e todas !!!

É isso queridas, espero ter ajudado e contem comigo sempre! Até a

próxima!

Faby Weiss

R

A REVISTA DA MULHER MADURA EMPODERADA

@toploba

@revistatoploba
@toploba_oficial



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 Movimento Top Loba, pela valorização e 

incentivo à autoestima de mulheres maduras.


