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Acessórios

O  Hamsá, ou Hamesh, é um símbolo usado como amuleto para quem busca força, poder e proteção. De origem
árabe, ele possui formato de mão tem o significado do número cinco – assim como os dedos da mão – sendo cada
um representado por um dos cinco pilares do Islamismo:

• Shahada – fé  • Salat – oração • Zakat – caridade • Sawm – jejum • Haji – peregrinação

Alguns desses símbolos podem vir com um olho no centro da palma e as pessoas costumam acreditar que eles
servem como símbolos de proteção para afastar todas as energias negativas, o mau-olhado e qualquer coisa que
possa causa mal.
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Pulseira com pingente Hamsá com cristal azul folheada em prata

Ele também é conhecido como Mão de Fátima – nome de uma das filhas do profeta Maomé – sendo uma mulher
de grande figura para o Islamismo assim como o catolicismo tem  a Virgem Maria. Ela serve de modelo para as
mulheres muçulmanas, pois eles acreditam que Fátima sempre foi uma mulher sem pecados.

2/8



Mesmo não seguindo a religião você posso usar o
acessório com pingente hamsá?

Desde que os acessórios com tema religioso viraram
tendência entre as fashionistas do mundo todo, esse
tipo de peça se tornou algo que vai além de apenas
uma demonstração de fé. Porém, a maioria das
mulheres que usam esses acessórios tem como
finalidade reforçar o amor pela sua religião. Só que
nada te impede de usar a peça: tenha apenas em
mente o seu estilo.
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Brinco hamsá cravejado com zircônias folheado em ouro 18k

Inclusive, temos alguns posts sobre os acessórios de proteção que mais vendem no showroom  e como você pode
arrasar apostando em colares de hamsá.

Leia também: Acessórios para todos os tipos de crenças

Confira os acessórios ‘hamsá’ mais vendidos na Francisca Joias:
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Anel | Pulseira 1 | Pulseira 2 | Colar 1 | Colar 2
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Colar com pingente hamsá folheado em ouro 18k

Confira mais acessórios com o simbolo de hamsá em nosso site. Clique aqui!

Caso tenha alguma dúvida ou sugestão, não esqueça de deixar o seu comentário e conferir o melhor site de
semijoias do Brasil: www.franciscajoias.com.br .  Nos siga no  Snapchat, confira as novidades em Facebook e
não esqueça de deixar um coraçãozinho no nosso Instagram! ♥
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