
Aprenda A Plantar Limão 
Em Uma Xícara Para 

Decorar E Perfumar Sua 
Casa! 

Não há nada melhor do que voltar para 
casa e sentir que ela está limpa, com boas 
energias e cheirosa. Afinal, nosso lar é 
nosso refúgio, onde nos sentimos à 
vontade para ser nós mesmos e onde nos 
reunimos com as pessoas que amamos, o 
que proporciona uma vida com felicidade 
e prosperidade. 

Plantar um pezinho de limão em uma 
xícara (ou um copo) além de deixar a sua 
casa mais bonita e aconchegante, também 
contribuirá para que ela tenha um 
cheirinho muito especial. 

Confira o processo logo abaixo: 

Você vai precisar de: 

• Sementes de limão
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• Terra 
• 1 xícara média 
• Água 
• 1 pinça pequena 

Como fazer 

O processo é bem simples e rápido de 
fazer, siga as instruções: 

1. Separe as melhores sementes de 
limão que você tiver e deixe-as de 
molho por cerca de uma hora. Dessa 
maneira, será mais fácil para você 
remover a pelezinha da fruta que fica 
em torno das sementes. 

2. Quando terminar o molho, retire 
toda a pele das sementes, para que o 
processo de geminação seja mais 
rápido. Se precisar de ajuda para 
retirar a pele, use uma pequena 
pinça. 

3. Volte as sementes para o molho, 
desta vez por dois dias ou até 
perceber que já começaram a 
germinar. 

4. Depois disso, coloque a mudinha 
num copo de vidro e cubra com solo 
úmido. 
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5. Para deixar mais bonito, você pode 
colocar pedrinhas por cima da terra, 
que o pezinho de limão surgirá sem 
problemas. (opcional) 

 

Lembre-se de regar sempre que perceber 
que o solo está seco e permita que sua 
plantinha tome banho de sol 
regularmente, isso é fundamental para 
que permaneça viva e saudável. 
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Fonte: https://www.portalraizes.com/aprenda-a-plantar-limao-em-uma-xicara-para-decorar-e-perfumar-sua-
casa/?fbclid=IwAR2QLBMnVkXplasR_c6SXAjRm80RA6ohR1MbvH2bQoHg7X7ZoUIeLsUZSrk 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mestre Tata (41)99654-0485 

Contato direto para conversa no whatsapp: https://wa.me/554196540485 

Mestre de diversos sistemas de Reiki 

(Usui, Xamânico, Egípcio, dos Anjos, entre outros) 

Terapeuta Holístico.  
Terapeuta Quântico. 

Terapeuta Espiritualista. 

 

Atendimentos, Cursos, envio de energias entre em contato pelo whatsapp ou pelo site e face: 

https://tatareiki.wixsite.com/mestretata 

https://www.facebook.com/groups/mestretata/ 

https://www.youtube.com/c/MestreTata?sub_confirmation=1 
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