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E é chegada 
a primavera, 
considerada  
por muitos a  
mais bonita  
das estações!
Explosão de cores e aromas  
que nos inspiram!
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Em nosso último boletim já falamos sobre o valor 
de vivenciar, interna e externamente, as estações. 
Antigamente, quando as pessoas seguiam os ciclos 
naturais em suas vidas, havia o tempo certo de plantar, 
de colher, de caçar; e mais, havia o tempo de se 
construir, evitando as chuvas ou o sol muito forte, de 
viajar em explorações de conquistas ou de migração. 
Enfim, seguir as estações era natural e necessário.

A Magna Mater em seus Boletins das Estações convida 
a todos a voltarem a se relacionar com a natureza, 
compreendendo seus ciclos e aprendendo a entender e 
respeitar seu tempo e espaço.

E olhar para fora é o primeiro passo, tanto para 
entendermos o que acontece quanto para sentirmos. 
Então, olhe da janela, observe as plantas, o céu (de 
noite e de dia), sinta os cheiros. Faça silêncio por um 
minuto e tente escutar os sons que vem de fora. Claro 
que hoje existe muita interferência com as cidades 
movimentadas. Mas é possível, ainda sim, sentir as 
diferenças a cada estação e como repercute em nós.
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Depois olhe para dentro. É normal ouvirmos que 
alguém gosta ou não gosta do frio, ou que se sente 
mal com calor. Que se sente triste ou desanimado em 
dias nublados, ou ama chuva! Logo percebemos que 
estamos sob as influências diretas do tempo. Como 
você se sente com o dia de hoje? Qual estação você se 
identifica mais? Você sente diferenças no seu humor 
de acordo com o clima e as estações? 

Neste boletim compartilhamos mais dicas e sugestões. 
Esperamos que gostem!

Vitória Schembri
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“Aprendi com  
as primaveras  
a deixar-me 
cortar e a voltar 
sempre inteira.”

Cecília Meireles
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O início da primavera, assim como das demais 
estações, é definido pelos astrônomos e não pelos 
meteorologistas, pois tem haver com o equinócio, que 
é quando o dia e a noite têm exatamente a mesma 
duração. Isso ocorre devido ao posicionamento médio 
do Sol em relação à Terra, que é quando os dois 
hemisférios estão igualmente iluminados e o Sol está 
incidindo diretamente sobre a Linha do Equador. Este 
ano ocorre no dia 22 de setembro.

Seu nome vem de prima vere, que quer dizer primeiro 
verão. Uma outra tradução para prima vere, é Primeira 
Verdade, que nos reporta para as primeiras revelações 
que surgem depois da contenção do inverno. Esta 
estação é marcada pelo início das chuvas e o aumento 
das temperaturas.  Claro, é a época das flores que 
também podemos compreender como uma revelação 
da essência da planta e que traz em si o potencial da 
multiplicação.

Mas que música cósmica é essa que acorda os animais 
e convida as plantas a dançarem e se abrirem em flores? 

A primavera sucede o inverno, ou seja, marca o fim da 
época fria. E se o frio nos convida a recolher, quando 
chega seu fim estamos cheios de energia represadas 
durante o inverno. A primavera é o momento em que 
se abrem as comportas. 
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No hemisfério norte, muitos animais chegam a 
hibernar e as árvores perdem suas folhas, entrando 
em um estado de dormência. Nas plantas, a atividade 
durante o período frio, se concentra em suas raízes, 
debaixo da terra. E, quando chega a primavera, esta 
energia sobe, se expandindo e trazendo força para 
as extremidades, que se abrem em flores, iniciando o 
período de reprodução.

Algo muito similar ocorre também nos animais. Eles 
despertam com fome e cheios de vontade. Saem para 
comer e se preparam para o período de reprodução.

Nós, seres humanos, durante o inverno, nos recolhemos 
em nós mesmos, olhamos para dentro e refletimos. 
A primavera chega para trazer esta força de dentro, 
expandindo até nossos membros e refletindo em uma 
força para o fazer.

Começamos a perceber uma movimentação intensa 
na natureza, os insetos polinizadores voam para todos 
os lados, os pássaros ficam mais ativos e cantantes, as 
cigarras também começam a cantar no final do dia, 
lembrando que as chuvas estão para chegar! 

E, passada a primeira chuva, as plantas se enchem de 
novas folhas verdinhas e logo os primeiros botões de 
flores brotam. 



12

A primavera é isso, tempo de transformação. Após as 
reflexões e meditações do inverno,  é hora de modificar 
o que é preciso. A primavera traz esta força necessária 
para se colocar em prática o que se inspirou no inverno. 

É um bom momento para mudar velhos hábitos, 
transmutar sentimentos estagnados, desapegar de 
vícios. É o florescer. Ótima hora para se começar uma 
dieta e perder os quilos a mais que, por ventura, possa 
ter ganho no inverno, parar de fumar ou outro hábito 
que queira mudar. Pois estamos inundados de vontade.

É comum, nesta época, sentirmos vontade, um impulso, 
de arrumar a casa, fazer faxina e mudar os móveis de 
lugar, arrumando o “ninho”. E, mais uma vez, é um 
bom momento para jogar as coisas velhas fora, tirar o 
que não se usa mais e colocar tudo para circular. É a 
época do ano que eliminamos naturalmente os excessos, 
tanto através do suor como de gripes, resfriados e 
outras mazelas.

O perigo nesta estação é que a alma humana tem a 
tendência a entrar demais nas forças impetuosas 
da natureza e, com isso, deixar que os instintos se 
sobreponham à consciência. Nos tornando mais 
próximos dos animais, ou seja, nos dando um ar 
animalesco. Por isso precisamos manter nosso olhar 
em nós mesmos e observar a natureza, para dentro e 
para fora. Evitando comparações e julgamentos nas 
relações com os outros.
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Por isso, precisamos manter nosso olhar em nós 
mesmos e observar a natureza. Reconhecendo os ritmos  
que se alternam, para dentro e para fora, temos uma 
maravilhosa fonte de inspiração que nos lembra que 
os diferentes pontos de vista se somam na direção de 
compreensão mais ampliada e que através da empatia 
todos crescemos juntos.

Afinal, como já bem disse um Professor:

“Quando a gente inspira, 
a gente recebe o Sopro de Deus.

E.. o que a gente devolve??”
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Oh Micael, 
celeste herói,  
dá nos força  
e coragem.

Dá nos força 
e coragem em 
nossos corações,
em nossos 
corações.
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No dia 29 de setembro comemora-se o dia de Micael, 
ou São Miguel Arcanjo. Apesar de não ser uma 
data muito comemorada no Brasil, ela tem grande 
importância em outras partes e culturas do mundo e 
em diversas linhas de estudo como a antroposofia. 

Seu nome significa “quem como Deus” e é considerado 
um dos príncipes do céu, corajoso guerreiro contra as 
forças maléficas.

Seu dia está próximo ao equinócio da primavera e 
ocorre após uma intensa queda de meteoritos que 
acontece nos meses de julho e agosto. Dos meteoritos 
se desprende ferro, que se liga ao enxofre, purificando 
o ar e a atmosfera terrestre.  As finas partículas de 
ferro que se desprendem, são carreadas na terra e nas 
águas e depois absorvidas pelas plantas e chegam até 
nós quando nos alimentamos destas plantas!

Este ferro meteórico contém a imagem de Micael, 
pois este metal é, arquetipicamente, associado  
à Marte, senhor da guerra, e Micael deriva do mito  
de Marte. Mas cristianizado e valorizado em seu 
aspecto mais solar, vinculado à imagem de Cristo. 
Micael está sempre ligado de forma cósmica a Cristo, 
na bíblia ele está à direita do Senhor. No esoterismo 
ele é a face de Cristo. 
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Micael é o co-participe da criação dos homens, porta 
em si as forças originais dos deuses e dos homens, 
colaborando na criação da força humana. Por isso 
ele luta para que o impulso crístico seja acolhido por 
nós. Micael acredita e quer ajudar os seres humanos, 
mas ele não propõe um êxtase glorioso ao céu. O que 
ele busca é o despertar de um consciência na Terra, 
para uma evolução consciente e atuante do homem 
enquanto corpo na terra.

Durante o inverno, nos interiorizamos e, olhando 
para dentro, nos deparamos com o que precisa ser 
transformado. Como vimos, a primavera é a época 
da mudança. E logo após o início da primavera vem 
Micael, para nos dar força para enfrentar estes desafios, 
nos lembrando que não basta tomar consciência das 
coisas, do que precisa ser mudado, é preciso agir, atuar 
no mundo e modificar o que está desequilibrado ou 
fora do lugar. 

Micael é a própria representação de nossa maior missão 
primaveril: agir junto à natureza, atuando junto com 
suas forças, sem no entanto se deixar dominar por seus 
instintos. Abrir a porta do impulso da vontade sem 
cair no abismo da vontade. E como Micael, ser capaz 
de dominar, e não matar, nossos dragões interiores, 
nos deixando prontos para receber Cristo na época do 
natal que chega na próxima estação.
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Oração de Micael
“Temos que erradicar da alma todo medo e temor do 
que o futuro possa trazer ao homem. Temos que adquirir 
serenidade em todos os sentimentos e pensamentos a 
respeito do futuro.

Temos que olhar para a frente com absoluta 
equanimidade para com tudo o que possa vir. Temos 
que pensar somente que tudo o que vier, nos será dado 
por uma direção mundial plena de sabedoria.

Isto é parte do que temos que aprender nesta era:

Viver com pura confiança sem qualquer segurança na 
existência.

Confiança na ajuda sempre presente do mundo 
espiritual.

Em verdade, nada terá valor se a coragem nos faltar.

Disciplinemos nossa vontade e busquemos o despertar 
interior, todas as manhãs e todas as noites.”
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Alimentação
A primavera é um período de 
grande fartura de frutas, verduras  
e legumes. Excelente oportunidade 
de abusar dos produtos da época 
consumindo alimentos mais  
frescos e com menos fertilizantes  
e agrotóxicos.
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O ideal é consumir produtos de fácil digestão, pois com 
as temperaturas se elevando, mas ainda com poucas 
chuvas, o tempo seco e quente, exige mais energia de 
nosso corpo. Para facilitar a digestão, evite frituras e dê 
preferência às comidas cruas, cozidas no vapor, assadas 
ou grelhadas. 

Os alimentos adocicados são bem vindos, mas prefira 
os de frutas que podem ser enriquecidos com sementes 
de chia, linhaça ou gergelim, se for do seu paladar, 
acrescente um pauzinho de canela, cravo ou anis, o que 
ajudará ainda mais na digestão!

Os cereais podem ser consumidos em pequenas 
quantidades. 

Sopas leves e rápidas, com legumes semi cozidos como 
cenoura, abobrinha e beterraba, e servidas não muito 
quentes, podem ser uma ótima opção para o fim do 
dia.

Uma boa dica é seguir as temperaturas da época, 
consumindo alimentos nem muito frios nem muito 
quentes. 
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Alimentos fermentados também devem ser evitados, 
prefira comer panquecas e tapiocas no lugar dos pães. 
Outra boa dica são os pães de frigideira que podem 
ser feitos com tubérculos e cereais integrais e sem o 
uso de fermento.

Aproveite que é a época das flores e faça uma linda 
salada com flores comestíveis. Além de enfeitarem 
o prato, as flores comestíveis costumam ser ricas em 
antioxidantes e conter alto teor de fibras. 

Outra forma de consumir os alimentos de forma 
saudável e nutritiva, são através dos brotos germinados. 
É possível germinar lentilhas, grãos de bico, trigo e 
outros grãos. Os brotos são alimentos jovens, cheios de 
vida e com todo o potencial de crescimento contidos 
neles.

Lembre-se de manter seu corpo bem hidratado,  prepare 
sucos, chás frios ou águas aromatizadas com hortelã 
ou cascas de laranja. Mas evite tomar muito gelado, 
lembre-se da dica: nem muito quente, nem muito 
frio. Desta forma é possível equilibrar a temperatura 
interna e externa, trazendo para dentro de si o clima 
ameno da primavera!
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Alimentos da estação

frutas

Abacaxi, banana nanica, banana prata, goiaba, laranja 
pera, mamão formosa, mamão papaia, manga, melancia 
e melão

verduras

Agrião, alface, almeirão, espinafre e rúcula

legumes

Abobrinha, berinjela, beterraba, brócolis, cenoura, 
chuchu, couve-flor, pepino, pimentão, tomate e vagem

raízes e tubérculos

Batata e inhame
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Primavere-se
O objetivo do Ayurveda é sermos 
felizes.  Essa é a natureza da alma! 
Nesta época do ano, procure fazer 
muito daquilo que ama e prospere 
pela alegria. Nada como a Primavera 
para celebrar a vida! Ela traz a 
energia do despertar do sol, onde 
os dias vão ficando maiores que as 
noites. É momento de desabrochar!



28

Observe se onde você vive tem muitas variações 
de temperatura e umidade e busque se equilibrar 
com o seu meio. É tempo de se conectar com 
a energia vital disponível no Universo, com o 
verde, com as folhas e com as flores se abrindo 
suavemente para a energia do sol. Assim é 
possível florescer sua energia vital!

Aproveite a força de vida da Primavera para se 
cuidar de forma leve e com alguns movimentos, 
pois ela chega com o calorzinho derretendo 
os acúmulos do inverno. Prepare seu corpo 
adaptando a esse calor, que corresponde sempre 
a um equilíbrio entre dar e receber. A oleação 
nessa época é muito importante. Observe se 
você tem tido mais muco e use o óleo para 
equilibrar Kapha. Caso o tempo esteja mais 
frio e seco, escolha um óleo para equilibrar o 
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Vata e se o calor estiver pegando, pense no óleo 
para equilibrar o Pitta. Pela manhã, após a sua 
oleação e seu banho, faça alguma atividade física 
em contato com a natureza e o sol, agradecendo 
a oportunidade de estar vivo! 

Primavere-se!

Clarissa Schembri
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Atividades 
para crianças 
“Leves cantos pelo  
ar, com a primavera!
Lindas flores vão 
chegar, com a primavera!
Lírios, cravos e alecrins,
Violetas e jasmins.
O sol vai brilhar...
Passarinhos vão cantar,
com a primavera!”
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A primavera é uma estação com muitas opções de 
atividades para as crianças. Mas, para além das vivências 
com flores, borboletas e outros elementos primaveris, 
devemos também trabalhar as sensações internas que 
a estação traz. 

É uma boa hora para rever e fazer novos combinados, 
olhando para o que foi feito até agora e como gostaria 
que fosse feito daqui para frente. 

Também é um bom momento para ajudar a organizar o 
quarto, retirando roupas e brinquedos que não servem 
ou não são mais utilizados. Desta forma auxiliamos os 
pequenos na interiorização desta transformação que a 
primavera nos traz. 

Podemos exercitar a contemplação, sentar na grama e 
observar em silêncio, deixar que as crianças percebam 
as mudanças que se passa na natureza. Ainda,  
acompanhar o contorno do horizonte, próximo (como 
árvores ou plantilnhas no vaso)  ou distantes (como 
montanhas) traz uma experiência de amplitude. Com 
temperaturas amenas e dias claros nos sentimos 
convidados a passeios e atividades ao ar livre.
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Trazer para a criança a vida da Natureza, as suas 
constantes mudanças e transformações, é um meio de 
trazer a força motriz da vida da Terra.

Ótimo momento para plantar, seja em vasos ou, se tiver 
espaço no chão, melhor ainda! E não somente flores, 
mas também verduras e legumes. Além de ser uma 
atividade imensamente rica, ainda auxilia a construir 
bons hábitos alimentares.
 
Assim como sugerido para o inverno, podemos 
também fazer uma mesa de época. Use cores alegres 
como verdes e amarelos. Novamente, cestinhos podem 
conter sementes variadas simbolizando o período 
de plantio. Muitas flores, mesmo que secas como 
as sempre vivas, podem enfeitar a mesa, mas evite 
flores artificiais, pois elas não representam a vida que 
a primavera traz. Ninhos, conchas do mar ou outros 
elementos que remetam a natureza são bem vindos! Na 
parede pode ter quadrinhos com filhotes de animais, 
pássaros e flores.
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É uma estação de temperaturas agradáveis, boa para 
esportes ou brincadeiras de correr ao ar livre, pois o sol 
ainda não está muito quente. Se a chuva vier aproveite 
o momento para uma diversão, pois como não é uma 
época fria as brincadeiras na chuva são uma delícia.

Durante os passeios podemos fazer uma caça aos 
tesouros da natureza, pois é um período em que 
encontramos lindos tesouros naturais como flores, 
sementes, pedras e etc. 

Com as flores, folhas e galhos que encontrar, pode-se 
construir mandalas no chão. Também podem colocá-las 
em livros para secar e depois fazer quadros de mandalas. 
Aproveite para explicar que precisamos respeitar as 
plantas e evitar arrancar as flores desnecessariamente.

Durante a primavera temos a época de Micael. Histórias 
sobre este arcanjo levam coragem e sabedoria para as 
crianças. Através da imagem simbólica de Micael que, 
não mata, e sim domina o dragão, podemos propor 
desafios às crianças, como experimentar novamente 
comidas que não gostam, fazer coisas com os olhos 
fechados ou equilibrar coisas na cabeça, o ideal é olhar 
para aquela criança e pensar que tipo de desafio ela 
precisa agora!
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Sugestões 

músicas para celebrar a primavera: 

Para Germinar - Palavra Cantada
link: clique aqui

As abelhas- A arca de Noé
link: clique aqui

Planta Bambolê- Palavra Cantada
link: clique aqui
 
O girassol - Jane Duboc
link: clique aqui

https://youtu.be/Dql6t8sozsk
https://www.youtube.com/watch?v=Gl3PSroqVZ8
https://www.youtube.com/watch?v=8Ed2ZYf8b0k
http://https://www.youtube.com/watch?v=5P2QqsT-ObI
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Poema Leilão de Jardim

(Cecilia Meireles)

Quem me compra um jardim com flores?
Borboletas de muitas cores,
lavadeiras e passar
ovos verdes e azuis nos ninhos?
Quem me compra este caracol?
Quem me compra um raio de sol?
Um lagarto entre o muro e a hera,
uma estátua da Primavera?
Quem me compra este formigueiro?
E este sapo, que é jardineiro?
E a cigarra e a sua canção?
E o grilinho dentro do chão?
(Este é o meu leilão.)
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Primavera

(Poema de H. Seidel traduzido e recriado 
por Ruth Salles)

Que brisa, que brilho reluz na planura,
que as plantas repintam, nas cores se esmera?
E, enquanto me espanto, o regato murmura:
“Se o verde revive, já é primavera!”
Que belos os prados, que brotos em festa
já brincam, já bolem, na vida que impera!
E, enquanto me espanto, responde a floresta:
“Renova-se a flora! Já é primavera!”
Que riso nas rosas, que sopros suaves,
que finas as flores na clara atmosfera!
E, enquanto me espanto, proclamam as aves:
“Já vimos! Já vimos! Já é primavera!”
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Produtos
A Magna Mater possui uma  
ampla linha de fitocosméticos  
para atender demandas individuais 
durante todo o ano! A Primavera  
é uma estação intermediária,  
onde ainda não temos temperaturas 
elevadas como no verão e nem  
o ar tão seco do inverno.
 
É um ótimo periodo para cuidarmos 
da manutenção de nossa saúde  
e de nossa beleza. 
 
Por isso preparamos uma promoção 
perfumada com as flores da estação 
para você:
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Shampoo Lavanda e Violeta                                                                        

Indicado para cabelos brancos e grisalhos. 
Possui propriedades antioxidantes que 
protegem contra danos causados pela 
radiação solar e matizantes que reduzem 
o tom amarelado dos cabelos brancos.  
Livre de sulfatos, limpa sem retirar o óleo 
protetor natural dos fios. 

Bálsamo de Íris, Sálvia e Menta                                                                 

Composto leve de silicone e óleos vegetais. 
Pode ser usado com ou sem enxágue, nutri, 
hidrata e dá forma na medida certa para 
os cabelos oleosos. Contém ativos naturais 
que equilibram a produção de sebo. 
Promove brilho e hidratação sem pesar ou 
deixar os fios oleoso.

Máscara Tea Tree                                                                                              

Com Argila Verde, Sálvia e Alcaçus, 
promove limpeza e nutrição profunda. 
Possui ação refrescante e revigorante,  
acalma a pele. Absorve o excesso de 
oleosidade purificando profundamente e 
auxiliando na redução dos poros, deixando 
a pele com aspecto aveludado e saudável. 

https://www.magnamater.com.br/product-page/shampoo-lavanda-e-violeta-cabelos-brancos-sem-sulfato
https://www.magnamater.com.br/product-page/b%C3%A1lsamo-capilar-finalizador-%C3%ADris-s%C3%A1lvia-amp-menta-200g
https://www.magnamater.com.br/product-page/m%C3%A1scara-facial-tea-tree-com-argila-verde-60g
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Óleo para Períneo                                                                                            

Um delicado complexo de óleos vegetais, 
que aprimoram a flexibilidade dos tecidos 
perineais auxiliando no preparo para o 
parto, contém óleo de prímula que auxilia 
na dilatação do colo do útero favorecendo o 
parto normal. VEGETAL.

Óleo Essencial Lavanda Bulgária                                                             

A Lavanda Bugaria contém grandes 
quantidades de Linalyl e Linalol, 
componentes que conferem propriedades 
calmantes e relaxantes para a mente, corpo e 
espírito. Uma nota de saída de aroma forte, 
tem um aroma floral rico que é um pouco 
mais frutado e menos canforoso do que a 
lavanda 40/42, e cheira mais a lavanda fresca.

Óleo Essencial Chamomila 10%                                                               

O óleo essencial de camomila romana tem 
um aroma doce e herbáceo. É calmante e 
alivia a ansiedade, tranquiliza a mente e ajuda 
a criar uma atmosfera relaxante. É excelente 
para a pele, não só para suavizar, mas também 
para sua regeneração.

https://www.magnamater.com.br/product-page/%C3%B3leo-de-massagem-para-o-per%C3%ADneo-magna-fili-30ml
https://www.magnamater.com.br/product-page/%C3%B3leo-essencial-de-lavanda-da-bulg%C3%A1ria-10ml
https://www.magnamater.com.br/product-page/%C3%B3leo-essencial-de-camomila-romana-10-10ml
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Todos os produtos Magna Mater 
apresentados nesse Boletim estão 

com 10% de desconto no nosso site!

É só usar o cupom 
Primavera10

www.magnamater.com.br

PROMOÇÃO VÁLIDA PARA OS PRODUTOS: Shampoo Lavanda e Violeta, 
Bálsamo de Íris Sálvia e Menta, Máscara Tea Tree, Óleo para Períneo,  

Óleo Essencial Lavanda Bulgária, Óleo Essencial Chamomila 10% 
e Óleo Essencial de Gerânio 

ATÉ 22/10/2021 OU ENQUANTO DURAR OS ESTOQUES

Óleo Essencial de Gerânio                                                                           

O óleo essencial de gerânio é calmante 
e equalizador com um aroma floral 
adocicado associado ao equilíbrio, 
purificação e limpeza. Ele é excelente para 
peles maduras, reduz erupções, restaura o 
tônus da pele e acalma o estresse. Possui 
propriedades antioxidantes, antibacterianas, 
antiinflamatórias, antimicrobianas e 
adstringentes.

https://www.magnamater.com.br/product-page/%C3%B3leo-essencial-de-ger%C3%A2nio-5ml
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Ficha Técnica
Textos 
Introdução | Vitória Schembri
Primavera | Gabriela Azevedo e Vitória Schembri
Micael | Gabriela Azevedo e Vitória Schembri
Alimentação | Gabriela Azevedo e Vitória Schembri
Estações e Ayurveda | Clarrisa Schembri 
Atividades para crianças | Gabriela Azevedo
Produtos | Gabriela Azevedo e Vitória Schembri

Ilustrações | Gabriela Azevedo (aquarelas), Vitória Schembri 
(aquarela, pg. 2), Nívea Schembri (óleo sobre tela, pg. 19)

Projeto Gráfico e Diagramação | Carol Cafiero 

Idealização e Realização | Homeopatia Magna Mater



HOMEOPATIA MAGNA MATER 
PRODUTOS NATURAIS LTDA.

CNPJ 65.186.793/0001-20

Farmacêutica Responsável: 
Vitória Schembri CRF 067723-FHB

Autorização MS: 0.17804.01
Alvará Vigilância Sanitária: 019483

Rua Montes Claros, 509 
Belo Horizonte, MG

CEP 30310 370

(31) 3287 9218 WhatsApp (31) 997 950 441
atendimento@magnamater.com.br

www.magnamater.com.br


