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Introdução
Saber o significado do nhemongarai é levado muito a sério 

para nós,  é um momento de concentração, consideramos o  
avaxi ‘’milho’’ um irmão muito importante para nós,  ele está 
sempre presente e nos dá o sentido de força e agradecimento.  

“Sem o milho tradicional e os demais alimentos não haveria 
as cerimônias para o Nhemongarai (consagração e batismo), 
que envolve as pessoas da comunidade e também de outras 
aldeias que trazem seus alimentos para consagrar com os 
demais” (BARBOSA, 2015 p. 31).

Observação 
Durante o Nhemongarai há o Batismo dos Alimentos, as ervas 

e, principalmente, os  grãos de sementes, esses são muito 
sagrados para o nosso povo guarani, ele tem o tempo do plantio, 
a colheita e o espaço para cada semente e tem a espiritualidade 
de cada um.

 A semente é um ser como a gente. É feita uma etapa da 
colheita com as crianças e uma etapa de colheita com a Aldeia 
toda, na qual buscamos outros alimentos como “Oyxo” uma larva 
medicinal, que são preparados com o milho. 

Apresentação:

Sou Shaline Narciso Martins, nome guarani Yva, índia da 

etnia Guarani.  

Justificativa
 Mostrar a cultura 
indígena que é passada de 
geração em geração.

Objetivo
Trazer o conhecimento 

sobre os Alimentos 
Tradicionais do Nhemongarai, 
mostrando como é esse ritual 
na cultura indígena guarani.

Metodologia
Fotografia e observação.

Considerações Finais
Para nós é Importante todos os 

alimentos, a cada grão de sementes 
que é plantado e colhido, a cada 
semente é uma entrega, uma vida 
para nós.

“O nhemongarai é feito para 
agradecer o plantio as sementes que 
foram colhidas, não são apenas para 
se alimentar e sim agradecer pela sua 
existência e para que nunca falte e o 
fortalecimento de nosso corpo e 
espírito” (BARBOSA, 2015 p. 33).
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Reunidos ao redor do Opy para a saudação “Agjevete”

Onde é feita a Cerimônia do Nhemongarai

Alimentos tradicionais

Criança fazendo a colheita do 
avaxi (Milho).


