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VELAS ARTESANAIS 

Vamos fazer velas artesanais (…) pode ser uma boa ideia para um 
presente de Natal! 

 
 

 
 

• Panela com água para o Banho-Maria ou recipientes de vidro refratário 
para derreter a parafina 

• Moldes  
• Corante ou lápis de cera 
• Formas  
• Colher de pau 
• Cortadores ou facas diversas. 
• Pavios artesanais parafinados 
• Tabuleiro ou uma superfície lisa 
• Recipiente para derreter a parafina. Exemplo: lata de frutos, feijão, etc.  
• Parafina 

 

 

1. Coloque a parafina no recipiente onde vai aquecer/derreter 
a parafina. 

2. Adicione o corante ou lápis de cera e a essência de sua 
preferência 

3. Coloque na forma escolhida. 
4. Aguarde o resfriamento até que a parafina se contraia e 

forme um buraco junto ao pavio ou arame. 
5. Introduza os toquinhos junto ao pavio e complete com a 

mesma parafina (o que sobrou)  
6. Aguarde o resfriamento total, retire da forma e de o 

acabamento 
  
Sugestão: Faz um invólucro com materiais recicláveis!  
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Parte II 

Materiais 

– Balões do tamanho desejado 
– Parafina 
– Água 
– Vela pequena 
– Papel 

Procedimento 

Encha a bexiga de água até que você 
tenha o tamanho ideal para a sua 
luminária. Você pode se inspirar no 
tamanho da bexiga que você vê na 
imagem. Agora você terá que derreter a 
parafina numa panela do tamanho da 
bexiga para mergulhá-la, como você vê nas fotos do passo a passo. 

 

Você deve mergulhar a bexiga 
mais de uma vez, dando 
intervalos de alguns minutos 
durante as mergulhadas da 
bexiga na panela com parafina 

derretida. Enquanto a parafina estiver quente na 
bexiga, você deve segurá-la em cima de um 
papel, igual você vê na primeira imagem da 
esquerda acima. Isso vai fazer com que o fundo 
dela fique plano e você consiga colocá-la em pé 
ao final do artesanato. Vá mergulhando a bola 

na parafina até obter a espessura ideal para a sua luminária de 
vela. 
 

Para esperar secar é só deixar  sobre um papel ou então na 
assadeira. Quando a parafina estiver seca em volta da bexiga, 
estoure o balão e deixe a água escorrer. Prontinho! Agora é só 
colocar uma velinha dentro da sua luminária de parafina 


