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Desde o princípio da humanidade, as gemas, cristais e pedras preciosas 

exercem fascínio sobre nós tanto por sua beleza, brilho e aparência, 

quanto por suas propriedades terapêuticas e energizantes. 

Por isso desenvolvemos amuletos poderosos que combinam a beleza 

bruta dos cristais com a nossa urgência de reconexão com a natureza

e com nosso lado mais humano.

Preparamos este e-book com significados e usos de algumas gemas, Preparamos este e-book com significados e usos de algumas gemas, 

adentrando um pouco mais esse mundo mágico de Pachamama.

Bora descobrir qual a ideal pra você? Vem com a Mama! 
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ágata esm eralda
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https://www.mamabeads.com.br/catalogsearch/result/?cat=&q=%C3%A1gata+esmeralda
https://www.mamabeads.com.br/catalogsearch/result/?cat=&q=%C3%A1gata+esmeralda
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ágata sky

A Ágata Sky é uma poderosa pedra de PAZ INTERIOR, 

cura física e emocional e elevação espiritual.

Nos ajuda a atingir um estado de paz de espírito ao proporcionar maior clareza 

de pensamento, o aumento da intuição, da serenidade e da capacidade de percepção.

Muitas a utilizam após momentos difícieis 

como separações, términos ou 

grandes conflitos, já que pode ser considerada 

uma pedra de conforto emocional.

https://www.mamabeads.com.br/catalogsearch/result/?cat=&q=%C3%A1gata+sky
https://www.mamabeads.com.br/catalogsearch/result/?cat=&q=%C3%A1gata+sky
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ágatas coloridas
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Esse cristal acaba se distinguindo dos outros justamente pela sua variedade 

de cores. É uma pedra com grande poder de cura, de equilibrar e energizar 

nossos CHAKRAS, além de revigorar o corpo, ajudar a despertar a nossa

 força interior e transformar energias negativas em positivas.

Essa pedra ainda promove a ACEITAÇÃO do nosso Eu verdadeiro

 ao estimular a auto confiança e eleva a nossa consciência, 

o que nos incentiva a ver a vida com mais 

FELICIDADE e OTIMISMO.

https://www.mamabeads.com.br/catalogsearch/result/?cat=&q=%C3%A1gata
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água m arinha
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Por sua tonalidade de azul leve como o mar e o céu, 

tem efeito calmante que ajuda a reduzir o estresse, 

tranquiliza a mente e eleva a espiritualidade.

A Água Marinha natural é um símbolo da

FELICIDADE, JUVENTUDE, VITALIDADE e ESPIRITUALIDADE.

É um cristal que combate as forças das trevas, facilita a comunicação com os seres da luz, 

favorece a meditação e bloqueia os pensamentos negativos de outras pessoas.

https://www.mamabeads.com.br/catalogsearch/result/?cat=&q=agua+marinha
https://www.mamabeads.com.br/catalogsearch/result/?cat=&q=agua+marinha
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A Amazonita funciona como um poderoso amuleto TRANQUILIZADOR, pode 

neutralizar ataques energéticos, aumentar nossa intuição e melhorar a qualidade do sono. 

Suas vibrações super harmoniosas propiciam uma sensação de PAZ, elevam nossa 

espiritualidade, ajudam a atrair coisas boas, abrir caminhos e afastar energias negativas.

Esse cristal é muito recomendado 

para os casos de osteoporose, 

pois fortalece os ossos, reduz os 

problemas de deficiência de cálcio 

e harmoniza o metabolismo.
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https://www.mamabeads.com.br/catalogsearch/result/?cat=&q=amazonita
https://www.mamabeads.com.br/catalogsearch/result/?cat=&q=amazonita
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am etista
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A Ametista é uma poderosa pedra de PROTEÇÃO, vitalidade e elevação espiritual.

É um cristal muito indicado para a libertação dos nossos vícios, 

pois nos livra da necessidade dos excessos e amplifica o discernimento e o bom senso. 

É capaz de receber e transmitir as ENERGIAS ESPIRITUAIS 

e vitalizadoras do raios violeta, sendo muito utilizadas para 

despertar os chakras superiores, harmonização de ambientes

e para terapias energéticas em geral.

https://www.mamabeads.com.br/catalogsearch/result/?cat=&q=ametista
https://www.mamabeads.com.br/catalogsearch/result/?cat=&q=ametista
https://www.mamabeads.com.br/catalogsearch/result/?cat=&q=ametista
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O Citrino possui uma energia tão especial e intensa que é capaz de se auto energizar

e limpar e também a energia de outras pedras e cristais.

Em geral o Citrino aumenta a energia vital, ajudando a desenvolver a criatividade 

e a expressão dos sentimentos mais profundos.

Por trazer o brilho do sol, 

ajuda a neutralizar as energias negativas, 

abrindo caminhos, aumentando nossa ENERGIA, 

POSITIVIDADE e vitalidade: o segredo para o SUCESSO!

https://www.mamabeads.com.br/catalogsearch/result/?cat=&q=citrino


É um ótimo cristal para tirar o planejamento do papel 

para atingir os objetivos na prática. Pode ser considerado 

o cristal da inteligência e incentiva a 

ATIVIDADE e o movimento em muitos níveis.

fluorita
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A Fluorita é essa pedra que varia de tons de lilás e roxo para um verde água maravilhoso. 

Esse cristal pode ajudar a aumentar nosso brilho pessoal, fortalecer 

o intelecto e aumentar nosso poder de atração. 

Ajuda na percepção consciente das informações e no desenvolvimento 

                     das ideias repentinas, invenções, tecnologias e sonhos. 

https://www.mamabeads.com.br/catalogsearch/result/?cat=&q=fluorita
https://www.mamabeads.com.br/catalogsearch/result/?cat=&q=fluorita
https://www.mamabeads.com.br/catalogsearch/result/?cat=&q=fluorita
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Como um cristal que emerge com a força dramática das profundezas da terra,

 a Obsidiana é considerada um ótimo instrumento para trazer à tona emoções reprimidas, 

o que a torna extremamente útil para LIBERAR tensões antigas 

e traumas ocultos no inconsciente.

Por ser uma pedra de forte poder EXPLOSIVO, 

pode trazer à tona emoções negativas e verdades desagradáveis,

 mas quando conectada com nossa vontade de melhoria e evolução interior, 

propicia uma convicção em nossa própria força de vontade 

e capacidade de vencer qualquer desafio.
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https://www.mamabeads.com.br/catalogsearch/result/?cat=&q=obsidiana
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A Opala é um cristal que age principalmente na região mental do corpo físico, 

aumentando a proteção espiritual dessa área. Por nos proporcionar                               

grande  EQUILÍBRIO EMOCIONAL, a Opala pode                                       

ajudar a restaurar a paixão nos relacionamentos,                                  

 clarear pensamentos, diminuir a timidez                                     

e purificar nossa Aura.                                                      

Além de ajudar a estimular sentimentos de gratidão e amor 

ao próximo, é muito indicada para para quem sofre com a 

ansiedade e ajuda amenizar outros transtornos mentais.
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https://www.mamabeads.com.br/catalogsearch/result/?cat=&q=opala
https://www.mamabeads.com.br/catalogsearch/result/?cat=&q=opala
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peridoto
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O Peridoto é um cristal que tem tudo a ver com foco e autoconfiança. Quando 

estamos no CONTROLE das nossas vidas e voltadas para o futuro, é uma pedra muito 

poderosa e visionária que nos ajuda a entrar em contato com nossos  destinos 

                         e a entender o PROPÓSITO da existência.  Caso você ainda esteja confusa

                    e temerosa quanto a algo, o Peridoto deve ser usado devagar.  

Além disso, é usado desde a antiguidade como uma 

poderosa pedra de PROTEÇÃO  capaz de afastar a inveja 

e os maus espíritos  e de proteger nossa Aura.                           

                                                        

       

É o cristal que Cleópatra usava para se sentir PODEROSA.     

https://www.mamabeads.com.br/catalogsearch/result/?cat=&q=peridoto
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A pérola natural é considerada símbolo do amor e da prosperidade 

em diversas culturas.  É uma gema extremamente conectada com 

a noite, a lua, o FEMININO  e com a família, especialmente a MÃE. 

É considerada o melhor estabilizador de emoções que existe e todas as funções 

de natureza aquosa ou que envolvem fluxos podem ser reguladas por essa gema 

que vem do mar, o que também ligam ela ao fluxo fácil de sentimentos, 

sensibilidade com relação aos outros e a consciência das necessidades pessoais.

Sua coloração super mutável se relaciona com nossas EMOÇÕES pois 

          estão num fluxo contínuo, nos lembrando de que vida é mudança e

          nada permanece igual por muito tempo: especialmente nossas emoções. 
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https://www.mamabeads.com.br/materials/perolas-agua-doce.html
https://www.mamabeads.com.br/materials/perolas-agua-doce.html
https://www.mamabeads.com.br/materials/perolas-agua-doce.html
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O Quartzo Azul nos ajuda a desbloquear a energia da comunicação, 

protege contra pensamentos e linguagem negativa, e 

nos devolvem a paz, a segurança e a esperança ao nosso discurso.

Esse cristal ajuda a organizar a mente, ter mais 

autodisciplina e desperta em nós um sentimento de 

coragem, AMOR PRÓPRIO e autoconfiança.

É muito útil na meditação pois ajuda a silenciar os pensamentos e facilita 

entrar em estado elevado e tem um efeito muito positivo para o EMOCIONAL.

https://www.mamabeads.com.br/catalogsearch/result/?cat=&q=quartzo+azul
https://www.mamabeads.com.br/catalogsearch/result/?cat=&q=quartzo+azul
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O Quartzo Lavanda é uma mistura de Quartzo-Rosa e Ametista, 

e é um quartzo que é raramente encontrado.

Esse cristal penetra de maneira intensiva e direta no circuito

 da circulação sanguínea do corpo e também tem efeito 

correspondente sobre a alma.  

Pode eliminar bloqueios, constrições e estresse, o cenário perfeito 

para a INSPIRAÇÃO fluir.
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https://www.mamabeads.com.br/catalogsearch/result/?cat=&q=lavanda
https://www.mamabeads.com.br/catalogsearch/result/?cat=&q=lavanda
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Esse é o cristal do CORAÇÃO, da gentileza e do carinho! 

É um cristal que limpa o coração de sentimentos negativos como o ódio, 

a zanga ou o ciúmes, nos ajuda a fechar as feridas emocionais e

 acalmar a dor e os sentimentos de perda.

Através da ativação do chakra do coração, o Quartzo Rosa 

permite a cura interior e a purificação do corpo emocional, 

repelindo as energias negativas e potencializando 

as vibrações do AMOR.
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https://www.mamabeads.com.br/catalogsearch/result/?cat=&q=quARTZO+ROSA
https://www.mamabeads.com.br/catalogsearch/result/?cat=&q=quartzo+morango
https://www.mamabeads.com.br/catalogsearch/result/?cat=&q=quartzo+cherry
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quartzo verde
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As energias do Quartzo Verde protegem contra o vampirismo 

energético, transformam energias negativas em positivas e 

ajudam a atrair prosperidade para seu portador.

Esse cristal trabalha melhorando toda a SAÚDE e sua cor verde transmite a energia 

curativa da natureza para as células aumentando 

assim a nossa disposição.

Também fortalece todos os processos de revitalização, 

beneficiando a saúde como um todo, rejuvenescendo 

o corpo e aumentando nosso poder de AUTOCURA.

https://www.mamabeads.com.br/catalogsearch/result/?cat=&q=quartzo+verde
https://www.mamabeads.com.br/catalogsearch/result/?cat=&q=quartzo+verde
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A Rodolita é um cristal equilibrador emocional

 que inspira o amor e estimula a FRATERNIDADE

entre os seres humanos. Também tem a 

capacidade de nos mostrar ambos os lados de 

uma questão, ajudando muito na comunicação.

Está muito associada à força vital feminina

 e favorece a paciência, o amor, a COMPAIXÃO e a CORAGEM. 

Tudo isso por ser um cristal que estimula, purifica e ativa o coração e o chakra do coração. 

https://www.mamabeads.com.br/catalogsearch/result/?cat=&q=rodolita
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O Rubi é um cristal que sempre simbolizou a riqueza e o PODER em diversas

 tradições e como age em todos os níveis do coração, o que o torna

 uma pedra de cura pois se o coração está equilibrado, tudo mais

 estará bem. Sua energia se relaciona com as chamas eternas da radiância interior.

É um cristal sustentador, OTIMISTA e estimulante que pode oferecer a sensação de 

segurança e sua energia é benéfica e revitalizante. Nos relacionamentos, 

o Rubi traz à tona a honestidade, a abertura e a harmonia emocional. 

No trabalho e no cotidiano, resgata a felicidade e a autoconfiança. 

O Rubi também pode demonstrar a necessidade de cuidar 

do CORAÇÃO, tanto física quanto emocionalmente.

https://www.mamabeads.com.br/catalogsearch/result/?cat=&q=rubi


topázios azuis
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Os Topázios azuis são pedras de abertura de caminhos, evolução espiritual 

e conexão com os planos da luz.

   É também conhecido como a gema da VERDADE, pois tem conexão

   com o chakra laríngeo e nos dá a força e coragem necessárias 

   para  EXPRESSAR aquelas coisas mais difíceis de dizer.

É um cristal muito indicado para quem busca por esclarecimento de ideias confusas, 

clareza, limpeza, calma, sono, sensação de valor próprio.

https://www.mamabeads.com.br/catalogsearch/result/?cat=&q=top%C3%A1zio+london
https://www.mamabeads.com.br/catalogsearch/result/?cat=&q=top%C3%A1zio+london
https://www.mamabeads.com.br/catalogsearch/result/?cat=&q=topazio+azul
https://www.mamabeads.com.br/catalogsearch/result/?cat=&q=topazio+azul
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O Topázio Imperial carrega as energias solares atua no terceiro chakra,

 o plexo solar, que é por onde trocamos energia com o mundo e também onde 

enclausuramos nossos medos e traumas passados.

Por ser uma pedra estriada, ajuda na ativação das energias estagnadas, 

ajudando a evitar sensações como o desamparo, solidão e o abandono, 

além de auxiliar assim a superar e suprimir a FOME EMOCIONAL.

Considerada a pedra da alegria, age como despertador da vitalidade, 

da CRIATIVIDADE, da memória, concentração e clareza mental. 
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https://www.mamabeads.com.br/catalogsearch/result/?cat=&q=top%C3%A1zio+imperial
https://www.mamabeads.com.br/catalogsearch/result/?cat=&q=top%C3%A1zio+imperial
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turm alina m elancia
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A HARMONIA com que as cores verde e rosa se misturam e se equilibram 

para formar a pedra dão à esse cristal natural a qualidade de representar 

nosso chakra cardíaco em seu estado mais integrado e equilibrado.         

"No mundo dos desequilibrados,
                            quem tem harmonia é rainha."

Nos tempos atuais, o EQUILÍBRO emocional e energético é uma questão de sobrevivência

 e a Turmalina Melancia é uma ferramenta para que possamos olhar para as questões 

emocionais de forma mais leve e madura, liberando as cargas negativas com um olhar 

mais amplo e integrado ao conjunto de experiências que enfrentamos na vida.

https://www.mamabeads.com.br/catalogsearch/result/?cat=&q=turmalina
https://www.mamabeads.com.br/catalogsearch/result/?cat=&q=turmalina
https://www.mamabeads.com.br/catalogsearch/result/?cat=&q=turmalina
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vem  
conhecer
os cristais
da m am a!

https://www.mamabeads.com.br/materials/pedras-naturais.html
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