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Uniões Cristalinas
Criamos esse conteúdo para que você 

possa consultar as pedras disponíveis para 
celebrar uma união, presentear alguém, ou 
a você mesma, ou você mesmo. 

Acreditamos que o amor é sem frontei-
ras e as relações são a manifestação desse 
amor. Sendo que a principal relação que te-
mos e que devemos desenvolver com cari-
nho, é a nossa conosco mesmo, pois é aqui 
que  encontramos a fonte de todo amor em 
nós e podemos compartilhar então de um 
lugar de muita abundância e prosperidade. 

Pois o amor faz tudo prosperar! 

Então vamos nos celebrar <3 



Um cristal para celebrar uma união é 
uma forma de trazer o melhor que cada ser 
precisa, reconectando com nossa vibração 
natural de amor, equilibrando os campos 
energéticos, para uma vida de fluidez. 

É muito mais do que um símbolo, é tam-
bém energia viva, é como o pulsar do coração.

Cada pessoa se conecta com uma ener-
gia e é por isso que escolhemos trazer essa 
possibilidade para vocês conhecerem mais 
e expandirem o amor.  Como eles são se-
res vivos, têm a capacidade de guardar in-
formações e levar a energia dessa relação 
sempre com eles. Ainda que seja a sua re-
lação de amor próprio com você mesma e 
você mesmo. 

Como o cristal
une os corações?



O maior presente 
é o próprio momento 
presente, a conexão

Escolher um cristal para alguém, ou 
para você é uma ato de reconexão com 
que há de mais precioso em cada momento 
presente, é cuidar dessa relação e eterni-
zá-la com a beleza e energia única de cada 
pedrinha da natureza, com esse amor vivo, 
vibrando.  Neste momento talvez não pos-
samos estar juntos fisicamente, mas os cris-
tais são seres vivos e por isso carregam a 
força da conexão e do presente. 



Escolher um cristal é um muito particu-
lar, é a sua intuição, sua visão, apontando 
para energia que mais brilha naquele mo-
mento. Eles te escolhem, porque o coração 
já chama!

Mas, para dar uma ajudinha, resolve-
mos explicar um pouquinho mais para vo-
cês conseguirem decidir qual ser vai viver 
com você, ou com a pessoa amada! 

Mas se permite sentir... Os cristais se 
comunicam através dos mistérios do cora-
ção, confiamos na sua intuição!

Viu, sentiu,
conectou?



A magia da energia
Os cristais são seres vivos que trazem 

uma nova ciência, nova na perspectiva atu-
al, mas um saber muito ancestral. Dentro de 
cada cristal existe uma disposição perfeita 
dos seus átomos,  através das geometrias 
sagradas é que essas moléculas se orga-
nizam, emanando uma vibração específica 
capaz de harmonizar a mente, os emoções 
e até mesmo o corpo físico, atuando em 
algumas doenças. Além disso os minerais 
que constituem os cristais possuem atua-
ções específicas no nosso corpo, provando 
que a mudança de padrões energéticos se 
dá também pelo contato físico com a pedra. 



Para quem sente de ter pedra que equilibra o campo 
energético, trazendo proteção espiritual e saúde 

Protegendo com amor e força e conexão

Ágata
Trazem o equilíbrio do 
feminino e masculino, 

protegendo e guardando 
memórias que desejamos 

reviver em energia.

Cianita Azul
A espada de São Miguel 

tem a capacidade de limpar 
nosso campo energético e 

trazer a proteção dos anjos, 
equilibrando o mental 
e abrindo a expressão           

do coração. 

Fluorita Verde
O Raio verde da cura e 

elevação, que traz calma 
e conexão.

Cianita Verde
A Espada de São Rafael 

traz o despertar de 
nossa força interior, nos 

trazendo por inteiro.



Esmeralda
 A esmeralda traz a co-
nexão Divina para as re-
alizações em terra, com 

essa conexão fortalecida 
a proteção do nosso cam-

po se faz presente com 
toda força da esmeralda.

Quartzo Verde
Com a consciência da 

saúde em todos os níveis, 
alcançamos o equilíbrio 
que nos proporciona a 
proteção energética de 
toda energia mais densa 

e negativada. 

Jade
A jade é uma pedra de al-
tíssima conexão espiritual, 
trazendo para nossas vi-
das o equilíbrio, proteção 
e prosperidade das forças 
mais elevadas, ajudando a 
pessoa a reconhecer seu 

próprio valor. 

Para quem sente de ter pedra que equilibra o campo 
energético, trazendo proteção espiritual e saúde 

Protegendo com amor e força e conexão



Para quem deseja pedras que conectam com a       
energia da alma, harmonia, equilíbrio e paz 

Amuletos que trazem leveza

Cianita Azul
A Espada de São Miguel 
é capaz de cortar laços 
energéticos negativos, 

suavizando nossas mentes 
e corações e deixando 
para trás tudo que não 

colabora mais para o nosso   
universo amoroso

Apatita
Apatita tem o poder de 

organizar nossas mentes 
e abrir nossa intuição, 
conectando mente e 

coração e trazendo assim 
mais leveza para nossas 

escolhas e decisões.

Água Marinha
Agua marinha é a pedra 

mais indicada para 
redução de ansiedades, 

ela traz equilíbrio e a 
energia de limpeza da 

nossa vibração, de forma 
suave e constante. 

Angelita
A angelita abre a conexão 

com os anjos, com sua 
guiança espiritual, trazendo 

a suave clareza de que 
você está acompanhado o 
tempo todo desta energia 

protetora e amorosa. 



Para quem deseja pedras que conectam com a       
energia da alma, harmonia, equilíbrio e paz 

Amuletos que trazem leveza

Larimar
A larimar nos proporciona 
a capacidade de estarmos 
de bem com a vida, com 

a consciência da paz e do 
amor despertas em nós, 

acalmando e tranquilizando 
profundamente.

Amazonita
A amazonita é a 

pedra que nos ensina 
sobre flexibilidade e 
adaptação, ajudando 

as pessoas a passarem 
por transformações e 

abrindo a criatividade nas 
pequenas soluções do 

dia a dia, tranquilizando e 
harmonizando. 

Topázio Azul
A topázio azul tem a 
capacidade de nos 

sintonizar com almas que 
estão na mesma vibração 
que nós, trazendo senso 
de pertencimento, amor 

e união fortalecidos, 
chamada também de 
pedra da alma gêmea. 



Para quem busca pedras que despertam uma consciência elevada 
e abundante com criatividade, alegria e prosperidade.

Abrindo a abundância e alegria

Citrino
O citrino tem a capacidade 

de nos alinhar com a 
nossa energia de alegria, 
uma das mais elevadas 

vibrações, que atrai assim 
a abundância e confiança 
na vida, de forma leve e 

espontânea. 

Olho de Tigre
A olho de tigre é uma 

pedra que abre nossa força 
de conexão com a nossa 

energia de empoderamento 
e autoafirmação, ela nos dá 
a coragem para ser quem 

somos e confiarmos em nós, 
atraindo abundância através 

dessa atitude positiva. 

Pirita
A pirita é uma pedra 

muito especial porque ela 
atua abrindo nossa mente 

para um pensamento 
mais próspero, positivo, 
ela nos ajuda a emanar 

nosso brilho interior 
e com isso atrair mais 

prosperidade em todos 
os campos da nossa vida. 

Calcita Laranja
A calcita laranja vem 
para estabilizar nossa 

energia criativa, o prazer 
e alegria de viver, ela ativa 

essa força nos fazendo 
perceber tudo que somos 
de potencialidade e com 
isso traz vivacidade para  

nossas vidas 



Para quem busca pedras que despertam uma consciência elevada 
e abundante com criatividade, alegria e prosperidade.

Abrindo a abundância e alegria

Topázio Branco
A topázio é uma pedra 
de altíssima vibração, 
a branca estimula o 

autoconhecimento em 
um nível mais profundo, 

mais amoroso, onde você 
se reconhece como fonte 

abundante de amor e 
acessa a sabedoria da 

própria alma 

Pedra da Lua
A pedra da lua organiza 
nossa mente e emoções, 

nos ajuda a expandir 
nossa energia criativa de 

forma muito luminosa, 
através da sensualidade 
essencial de cada um, 

do calor, da capacidade 
de expressar esse            

amor infinito. 

Fluorita Arco Íris
É uma pedra de alta 

vibração que nos conecta 
com elevadas energias 
de amor incondicional, 

alegria, amorosidade, ela 
traz graça e leveza para 

vida, acalmando de forma 
muito leve e nos torna 

mais divertidos. 



Para quem  procura pedras que despertam uma a ação, força, 
materialização, conexão com a terra, energia realizadora

Amuletos de força e conexão

Esmeralda
A esmeralda é uma das 

pedras de maior conexão 
com as energias cósmicas 
na Terra, ela nos ajuda a 

conectar com a força da mãe 
terra e nos atualiza para a 

anergia de evolução da nossa 
alma, trazendo a capacidade 

de materialização. 

Pirita 
A pirita é a pedra que nos 
ajuda a ir além dos nossos 

limites e nos abrir para 
uma conexão expandida 

com o todo, trazendo mais 
força na nossa vida, pois 
o universo nos oferece 

abundantemente essa força e 
sem os empecilhos da mente 

podemos receber. 

Cianita Verde
A cianita verde é uma 

pedra que nos abre para 
nossa força interior, a 
força do coração, que 

move qualquer barreira 
energética, nos fazendo 

sentir muito vivos 
novamente. 



Para quem  procura pedras que despertam uma a ação, força, 
materialização, conexão com a terra, energia realizadora

Amuletos de força e conexão

Zoisita com Rubi 
A zoisita com Rubi traz a 

voz e a confiança em nossa 
intuição, usando-a como 
uma bússola para nossas 

ações e realizações.

Olho de Tigre 
A olho de tigre desperta 
força do felino interior, 

da capacidade de 
reconhecer sua própria 

força e ter total coragem 
de agir rumo a suas 

conquistas. 

Calcita Amarela
A calcita amarela tem 
o poder de estabilizar 
as emoções, ajudando 
a digerir as situações 

da vida e se tornar uma 
pessoa mais fortalecida, 
menos ondulante, que 
reconhece sua força.



Para quem  procura pedras que despertam uma a ação, força, 
materialização, conexão com a terra, energia realizadora

Amuletos de força e conexão

Pedra da Lua 
A pedra da lua tem uma 

força mágica muito 
potente, pois está 

conectada com a força da 
lua, equilibra as emoções 

e abre nosso canal 
atrativo através da nossa 

força sexual amorosa. 

Olho de Falcão
A pedra olho de falcão 
Auxilia na verbalização 
e na simplificação de 

nossas ideias, trazendo 
objetividade nas 

expressões. Pedra que 
favorece a comunicação.

Turquesa Peruana
A pedra turquesa peruana 

atua no equilíbrio de 
nossos hormônios, para 
mulheres muito indicado 
para Tpm, menopausa, 

trabalho de parto. E para os 
homens é uma das pedras 
mais harmoniosas para o 

equilíbrio do feminino (yin) 
dentro de si.



https://www.instagram.com/agatas.pedras
https://www.agataspedras.com
http://api.whatsapp.com/send?phone=5511981065870

