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Conhecendo as religiões: Religião Guarany
O pajé é uma figura de extrema importância dentro das aldeias indígenas do Brasil. Detentor de
muitos conhecimentos e da história da aldeia, ele é o indígena mais experiente. Ele é o responsável
por passar adiante a cultura, a história e as tradições da aldeia. Para a nação indígena do povo
Guarani Nãndewa, o lugar considerado sagrado é o Tekowa, ou seja, o território onde vive-se a
maneira de ser Guarani em plenitude, ou como se diz em Guarani: Ñande reko. O coração do lugar
sagrado é a casa de meditação/dança, onde se acende o Petyngua, um tipo de cachimbo ritual.
Mas existe também o lugar onde se planta o milho sagrado e as plantas que alimentam e
curam. Nestes lugares sagrados os Guarani nativos, ou seja, indígenas nascidos na aldeia, e os não
nativos, que escolheram o modo de ser Guarani, entoam (cantam) os cantos sagrados, que são
chamados de Mborai, e que recordam o espírito dos ancestrais e o grande espírito que os unem,
tornando aquele espaço e tempo sagrados, como podemos perceber na canção a seguir:
Xe aendu mborayu
Ñamandu mbo’rendy
Ñande ñeem porã’ete
Xe amombeu ñemi’ guaxu
Ha’ewete opa’wa’erã
Kowae iporã Ñande Reko.
(Xamã Awajupoty - João José Felix)

Tradução: Sinto o espírito que une meu ser à
natureza de todos os mundos.
Celebro o encontro com a polaridade que propicia
surgir a luz da manhã.
Canto contemplando o grande mistério:
Agradecido pela incompletude que nos impulsiona
para buscar o que nos falta, desfrutando esta maravilha
que é a vida em movimento (dessa maneira).

Atividade: Copie ou cole o texto impresso no caderno e na sequência, reflita por que a natureza é o
elemento fundamental para a religião guarani e em geral para os povos nativos (indígenas). Escreva
ou desenhe sua reflexão no caderno.
Tire foto e envie para o whattsapp da professora ou entregue em folhas no dia 03/08 ou quando
receber as novas atividades.
Bons estudos! .

