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A  Sacerdotisa da Lua® não visa somente a materialidade, mas a integração 
de um conjunto de práticas e prioridades, que viabilizam a cocriação de uma 
rede de apoio mútua entre todas nós, pois acreditamos que a verdadeira 
prosperidade só pode ser alcançada a partir da manifestação dessa 
consciência.

Vivemos um contínuo espiralar de crescimento e aprimoramento, onde a nutrição 
de valores consistentes e alinhados com a Nova Terra se faz necessária. Esses 
valores se pautam pela horizontalidade, sustentabilidade, colaboratividade, 
honra à ancestralidade, etc.

É revolucionário presenciar tantas sacerdotisas retornando ao lar, reencontrando 
com a própria verdade e sabedoria. Esse movimento de reencontro com a nossa 
missão faz pulsar todos os corações envolvidos.

Se você ainda não tiver dado esse passo, sempre há tempo. Queremos ver cada 
vez mais pessoas nesta egrégora sanadora, semeando consciência, se 
transformando e, consequentemente, transformando todes ao seu redor.

E como costumamos dizer, é um caminho sem volta. Enxergamos esse processo 
de consultoria como um portal de reconexão com a fonte de tudo o que é, a partir 
da integração dos saberes do arcabouço feminino, que transbordam 
abundância, conhecimento, cura e amor.

Ouça o chamado, e desperte a sacerdotisa que te habita!
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Acreditamos que o caminho alquímico da cosmetologia natural só é possível 
quando de mãos dadas e pés descalços em comunhão com a Mãe Terra - útero 
fértil da criação.

Quando você utiliza um produto artesanal, você recebe toda a energia da 
artesã-alquimista. Por isso, cuidamos de cada etapa do processo - desde a 
concepção, escolha dos insumos, até a entrega para vocês - com muita 
consciência, responsabilidade e carinho.

E falando de entrega, quanta entrega tem aqui! Acreditamos que juntas 
podemos prosperar em todos os sentidos, e que sempre haverá espaço para 
somar e multiplicar, porque falar de cosmetologia natural é honrar o reino vegetal 
e tudo o que, a partir dele, vive.

Usar as nossas alquimias, representa uma grande reconexão com o universo do 
autocuidado verdadeiro, que também engloba o cuidado com o todo. Não é só 
mercadoria, aqui entregamos junto de cada pedido, toda a alquimia que 
transborda desde o ventre-coração. Falo por mim e por todas as nossas 
colaboradoras e consultoras.

Quando estamos juntas, não há solidão no caminho, somos a imensidão de um 
mar aberto e infinito de abundância e sabedoria!
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Algumas palavras-chave descrevem o que é, afinal, a cosmetologia natural: 
alquímica, ancestral, medicinal, cultural, popular. 

As alquimias sobreviveram ao tempo, foram repassadas geração após geração 
por meio da oralidade, resistiram ao patriarcado, e, portanto, são a parte viva da 
sabedoria de nossas ancestrais.

Por isso, a cosmetologia natural chega com um profundo sentido de reconexão 
com as nossas raízes. Promovendo o resgate do nosso poder pessoal e 
autonomia, da concepção do corpo enquanto portal do prazer divino, e 
principalmente, da comunhão com a Mãe Terra - que gentilmente nos provê a 
cura e a nutrição necessárias.

Cuidemos de nós e cuidemos Dela!

Permita-se se sentir amada e nutrida para além da superficialidade, se você 
chegou até aqui, você já sabe que o caminho é de dentro para fora. Permita-se 
mergulhar nesses ensinos e se reapropriar do que também é seu, é nosso! É o 
eco que ressoa das nossas raízes mais profundas, trazendo cura, amor e prazer.

COSMETOLOGIA NATURAL

Sacerdotisa da Lua
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Aderir à Consultoria da Sacerdotisa da Lua® é uma ótima oportunidade para 
quem deseja garantir uma renda extra, com autonomia e flexibilidade, além de se 
integrar a um espaço colaborativo, de apoio mútuo, transformação e 
aprendizado.

Juntas, nutrimos umas às outras com diversos saberes, partilhando ensinos e 
dicas sobre empreendedorismo, herbalismo, magística, entre outros.

Ao escolher este caminho, somos presenteadas com vantagens únicas, como a 
de promover o autocuidado sanador, por meio da conexão verdadeira e alinhada 
com valores amorosos e conscienciais.

A Consultoria da Sacerdotisa da Lua® abre caminhos para o 
autodesenvolvimento, a partir das relações estabelecidas com clientes e com a 
irmandade, de modo a impulsionar a reconexão com a sua própria essência.

Por isso, não limite a sua criatividade, expresse a sua própria identidade 
enquanto consultora e sacerdotisa, crie e o seu público, liberte a sua 
expressividade e partilhe a sua sabedoria - pois tem muita coisa aí dentro 
pedindo passagem para ser manifestada!

Aproveite esse espaço, na certeza de que haverão outras tantas mulheres, nesse 
mesmo movimento, dispostas a oferecer todo o apoio necessário.

Por que aderir a este chamado?

Expresse a sua verdade

Sacerdotisa da Lua
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Recomendamos que você promova círculos de mulheres e reuniões com 
pessoas próximas, levando os saberes da Cosmetologia Natural. 

De acordo com as nossas experiências, criar um Instagram personalizado, 
utilizando o material do acervo de divulgação que dispomos - com fotos, vídeos 
e textos - também é uma ótima dica, bem como criar um grupo no WhatsApp 
onde possa realizar vendas, falar sobre novidades e enviar informações afins. 

Também pode ser uma ótima estratégia, estabelecer um dia fixo de cada mês 
para receber encomendas, e avisar as pessoas à sua volta. Deste modo, você 
oferece previsibilidade e periodicidade para as suas clientes, e conta com a 
segurança de receber o pagamento antes mesmo de fechar conosco.

Por fim, expor em feiras, cursos e viagens, ou ainda, associar as alquimias ao seu 
próprio servir, é sempre um sucesso!

Dicas

Sacerdotisa da Lua
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Rede de apoio e partilha;

Material para divulgação;

Círculos de saberes e rituais entre as consultoras Sacerdotisa da Lua;

Estímulo à independência financeira;

Incentivo ao empreendedorismo feminino;

Criação de metas pessoais e planejamento de renda;

Flexibilidade de horários;

Valor acessível para a adesão (consultar);

Envio promocional para consultoras de todo o Brasil;

Produtos disponíveis à preço reduzido em até 50%;

Possibilidade de acordo de consignação (consultar);

Liberdade de precificação, ou seja, você pode agregar o valor que achar 

conveniente;

Brindes, campanhas e sorteios;

Acesso ao sistema exclusivo das consultoras, que permite a organização 

dos pedidos e vendas, junto da centralização de informações importantes, 

como estoque em tempo real, cartela de clientes, abertura e fechamento de 

caixa, estatísticas de vendas e outras ferramentas que facilitam o cotidiano 

com transparência, agilidade e autonomia. Cada consultora possui a sua 

área de trabalho individual e personalizada.

Oportunidade de aprendizado nas áreas afins da Cosmetologia Natural, 

como o herbalismo e a aromaterapia;

E muito mais!

BENEFÍCIOS

Sacerdotisa da Lua
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Para aderir à Consultoria dos Cosméticos Naturais e Poções Alquímicas da 

Sacerdotisa da Lua, é necessário fazer a compra de adesão no valor 

mínimo vigente. Neste caso, todos os produtos serão oferecidos com os 

descontos da consultoria.

Após a primeira compra, as demais não possuirão valor mínimo e você não 

precisará fazer pedidos todos os meses.

Mas, caso fique sem pedir pelo período de 60 (sessenta) dias, você terá 

que readerir ao programa.

As alquimias são confeccionadas artesanalmente, respeitando o processo 

natural de maturação de cada insumo. Por isso, a reposição de estoque se 

dá de forma "não industrial", num tempo singular e sensível.

Em relação ao estoque, você terá acesso a ele em tempo real, a partir do 

sistema das consultoras. E acordamos que ela aconteça todos os meses, 

de forma orgânica e efetiva.

Para mais informações ou sanar dúvidas, entre em contato com a gente 

pelo E-mail: sacerdotisasdalua.contato@gmail.com, ou pelo WhatsApp: 

(16) 99338-5808.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Sacerdotisa da Lua





12

Verifique as instruções de uso dos produtos - disponíveis em nosso site e 
catálogos. Certifique-se de mantê-los fora do alcance de crianças e animais 
domésticos. Em caso de sensibilização, suspenda o uso. Conserve ao abrigo 
da luz, do calor excessivo e da umidade. O banheiro não é o melhor lugar 
para guardar as suas alquimias, e lembre-se de lavar as mãos ao 
manipulá-las. Por se tratar de produtos 100% naturais e artesanais, é 
característico que possam apresentar pequenas variações de coloração ou 
alteração sutil de embalagem, sem que esses fatores influenciem na 
qualidade e/ou quantidade dos mesmos. 

Todas as embalagens são retornáveis!

Aceitamos trocas e devoluções somente se houver acordo prévio entre ambas as 
partes, ou justificativas válidas. Ao aderir à consultoria dos cosméticos 
Sacerdotisa da Lua®, você concorda com todos os termos e condições 
prescritas pela marca.

ADVERTÊNCIAS

Sacerdotisa da Lua
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Sabemos que o processo de entrega a distância é o que tem maior pegada 
ambiental, por isso buscamos reduzir os impactos reutilizando caixas de papel e 
plástico bolha de encomendas que chegam a nós pelos correios. Quando não é 
possível, optamos por utilizar palha, papel e extrusado de milho, com fita 
biodegradável ou de papel para fechar. 

A marca preza pelo uso e consumo conscientes, reduzindo a quantidade de 
plástico e papel utilizados.

Para enviar aos correios
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Dicas de embalagem ecológica

Cuidar da Terra é, também, cuidar de nós e do nosso futuro. Esse cuidado, 
como todos os outros, começa dentro de nós e é transmitido em tudo o que 
fazemos. Nessa transmissão, optamos por buscar soluções ecológicas em todas 
as etapas da confecção dos produtos, desde a composição até as embalagens.

Atualmente, todas as nossas embalagens são de vidro, com exceção daquelas 
que por questões de segurança precisam ser mantidas no plástico (como os 
produtos que usamos no chuveiro, por exemplo). 

No entanto, contamos com alternativas para a redução do impacto ambiental.

Todas as nossas embalagens são retornáveis e a maior parte delas é esterilizada 
e reutilizada. E, quando precisamos fazer o descarte, contamos com o selo EU 
RECICLO, que se responsabiliza pelo destino das embalagens, reciclando o 
equivalente daquilo que sai do nosso ateliê.
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“Eu gosto sempre de compartilhar os meus testemunhos, passo para as pessoas 
aquilo que eu vivo. Estudo bastante sobre as alquimias e seus
benefícios e assim consigo ser mais assertiva no momento de indicar.”

Chrissie

“Eu gosto sempre de expor que as alquimias são, além de produtos estéticos, 
muito terapêuticos. Ao mesmo tempo que ajudam externamente, estão 
trabalhando internamente também. Sempre que alguém busca um spray, 
incentivo a escolher pela função terapêutica que esteja precisando no momento, 
que não tem erro também.”

Helena Oliveira

“Sinto bastante desse lugar também, de um partilhar mais intimista! Como são 
alquimias de poder terapêutico e magístico, gosto muito de falar sobre esse lugar 
de conexão e autocuidado... todes nós ansiamos muito por esse reencontro com 
a nossa essência."

Karol

“Para as terapeutas, super indico também oferecer alquimias de acordo com o 
sentir a partir da sessão! E para as não terapeutas, numa conversa vocês já são 
capazes de compreender também!!!”

Em resumo, sabemos que as alquimias não são apenas produtos. Portanto, nós 
também não somos apenas vendedoras, e as pessoas que atraímos não são 
apenas clientes. Ao acessarmos essa consciência, somos automaticamente 
conectadas a um ciclo de infinita abundância!

Barbara

Dicas das Consultoras Sacerdotisa da Lua

Sacerdotisa da Lua
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Recomendamos que você crie grupos e listas de transmissão no WhatsApp, e 
utilize o Instagram para anunciar novidades, postar inspirações e orientações, 
divulgar as alquimias e oferecer dicas sobre o universo do herbalismo - a partir 
do nosso acervo de divulgação e das suas experiências pessoais.

E se você é terapeuta, trabalha em algum nicho das ferramentas integrativas e 
holísticas, ou conduz círculos de saberes, que tal integrar os produtos aos seus 
serviços? 

Neste caso, você pode realizar os seus atendimentos e/ou atividades, utilizando 
as fases da lua como ferramenta, e trabalhar uma questão específica com o 
auxílio da alquimia correspondente. Ou ainda, utilizar o nosso Oráculo do Ciclo 
Lunar para abrir as sessões e identificar a energia ressonante. O mesmo pode 
ser feito com as demais linhas da marca, compreendendo o que é requerido de 
acordo com cada momento ou pessoa.

Quando falar de uma alquimia, reflita: o que sinto quando a utilizo? No que ela me 
inspira? Como e quando faço o uso?

Partindo daí, você terá a oportunidade de trabalhar com mais amor e verdade, 
saindo da zona de convencimento, e adentrando um campo fértil e próspero de 
conexão com o seu magnetismo pessoal.

O mais importante é sair do automático, quando fizer a divulgação das alquimias, 
divulgue com afeto, se apresente, fale sobre a sua experiência pessoal, e 
expresse ao mundo a sua própria identidade e personalidade enquanto 
consultora e sacerdotisa.

Por fim, uma dica que funciona sempre: escolha três alquimias que você se 
conecta e já fazem parte do seu cotidiano, tire fotos ou utilize as imagens do 
acervo de divulgação, faça uma lista de contatos considerando as pessoas que 

Sacerdotisa da Lua
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também possam se interessar pelo universo das ervas e da cosmetologia 
consciente, e envie uma mensagem para cada pessoa da sua lista de forma 
individual e personalizada.

Conte a essas pessoas sobre o seu novo trabalho, e sobre como essas alquimias 
te ajudaram e podem ajudá-las também. Fale e venda com o coração, lembre-se 
que você está vendendo algo que você verdadeiramente acredita, isso faz toda 
a diferença!

Sacerdotisa da Lua
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“Queria te dar parabéns pelo carinho e propósito que você produz todos esses 
cosméticos, como você mesma diz, por produzir essa alquimia maravilhosa e 
permitir que a gente usufrua.”

Helô

“Foi uma alegria abrir o pacote e me deparar com tanta magia!” 
Mariana

“Quando vi seus produtos senti uma imensa vontade de vender eles para outras 
pessoas… Não sou vendedora, sou funcionária pública… nunca tinha sentido 
vontade de vender nada, mas veio assim… e da mesma forma fluída que veio, 
estou te passando…”

Jéssica

“Quero deixar aqui minha admiração e contemplação pelo novo momento da 
Sacerdotisas! Fiquei emocionada acompanhando por aqui a construção do que 
está por vir… encantada em cada detalhe”

Mari 

“Mulheeeer, eu tô apaixonada nesse perfume de Afrodite”
Geny

“Gratidão por tudo, usar as alquimias me faz relembrar todos os dias do meu 
próprio poder! Admiro muito o trabalho que vocês fazem, é de um lugar muito 
profundo.”

Amanda

“O cheiro dos produtos me encantou, me transportou para dentro da natureza… 
percebi que depois que comecei usar a minha pele é outra, parece até magia rs”

Sofia

Feedbacks de Clientes

Sacerdotisa da Lua
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“Fiquei encantada quando abri a caixinha e me deparei com tanto amor, fica 
claro pra mim o quanto vocês se dedicam em fazer algo real e extremamente 
delicioso.”

Lorena

“Os produtos fazem toda a diferença na minha vida, com certeza não fico sem.”
Maju

Feedbacks de Clientes

Sacerdotisa da Lua
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Mãe divina, vós que sois o grande útero da criação, com a tua força e 
grandeza nos abençoe e nos proteja. Que com essa mesma água, digna da 
manifestação de tudo o que vive, nos limpe, nos lave e nos perdoe por todo mal 
que causamos a nós mesmas e, por consequência, a Vós. Que a Tua divina 
presença em nossas vidas seja colo materno, abundância e maré cheia de 
transformação, nos conduzindo em consciência pelas ondulações da vida. Que 
através de Ti, que ocupas grande parte deste solo exterior e interior, consigamos 
enxergar a vida tal como ela é e, a partir disso, honrar a Tua divina presença em 
amorosidade e gratidão. Aqui e agora Te honramos, Rainha do mar e das 
profundezas. Aqui e agora nós nos reconhecemos merecedoras de todas as 
pérolas que bordastes em nossas vidas. Aqui e agora nós nos limpamos em Tua 
divina presença e somos gratas pelos braços sempre abertos do Teu mar. Que 
assim seja, assim é! Elevamos nossas palavras para que elas ecoem do agora 
para toda a eternidade, com a Vossa permissão e proteção. 

REZO À DEUSA MADRINHA

Odoyá, odociaba!

Sacerdotisa da Lua
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Irá aparecer uma geração de sacerdotisas capazes de entender novamente a 
linguagem da alma” - Carl Jung.

Esse movimento nasceu da profunda percepção de que, juntas, podemos 
encontrar o caminho de volta para quem verdadeiramente somos: livres, 
selvagens e poderosas. Aqui somos todas iguais em importância, sabedoria e 
acolhimento. Ouvimos, aprendemos e nos transformamos a partir do bálsamo 
medicinal que cada uma representa.

Buscamos viver a totalidade, partindo do nosso interior rumo à integração do 
bailado cósmico das forças duais presentes em nós - e em toda a natureza. 

Para nos situarmos na imensidão de tudo o que nos cerca, somos guiadas pelos 
saberes do arcabouço ancestral feminino, com a finalidade de promover a cura 
à nível individual e, consequentemente, coletivo.

SACERDOTISAS DA LUA

Seja bem vinda, Sacerdotisa!
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Sou Mãe Solo, Sacerdotisa Herbalista, Alquimista da Perfumaria Ancestral, 
Doula, Parteira, Oraculista, parideira da egrégora das Sacerdotisas da Lua e 
dentre outras coisas, eterna aprendiz.

Foram muitas travessias para chegar até aqui. Costumo dizer que adentrei um 
portal de libertação, que transforma e serpenteia, há cerca de uma década. Mas 
ao olhar a minha trajetória, sei que esse chamado sempre esteve comigo.

Um marco essencial na minha vida, foi a gestação de Poema, que me levou a 
viver experiências profundas com outras mulheres, gestantes, nutridoras e 
ativistas do caminho do amor e da expansão.

A partir da integração dessas vivências, fui convocada a um mergulho visceral no 
arcabouço da sabedoria ancestral, e reconectada a uma jornada de sanação 
que transbordou no servir que hoje oferendo ao mundo.

Todos os meus projetos estão sendo ancorados neste solo com amor, verdade e 
ímpeto de curar a minha relação com a Terra, e isso implica também, no contato 
íntimo com a ancestralidade e comunidade.

Nutrindo a tecelã-alquimista que me habita, a partir da consciência de ser 
Criadora e Criatura, carrego no peito muitos sonhos e aspirações, onde o 
propósito maior é o de tecer conexões entre pessoas que desejam reverenciar 
em si e através de si, a totalidade.

Dedico a minha vida ao sacerdócio, de modo a honrar os mistérios e ensinos da 
Grande Mãe, que com misericórdia aponta a flecha que nos revela a verdade 
que pulsa desde o ventre primordial: o caminho selvagem, regenerativo e 
colaborativo, é o único possível. Somente juntas podemos encontrar a estrada 
que nos levará de volta ao lar, de volta a quem verdadeiramente somos.

KAROL MARCHETTI

A minha Sacerdotisa interior saúda
a sua Sacerdotisa interior.

Sacerdotisa da Lua




