
O círculo sagrado do povo das pradarias: 2ª parte 
 
Um acampamento com os índios. 
Nesta segunda parte oferecemos os materiais relativos ao 2º dia de acampamento. 
 
Rezar com o Dia e a Luz 
Oração da manhã 2º dia. 08h30. 
Rezar logo de manhã; para encontrar o sentido do dia; para lhe marcar o ritmo; para nos 
encontramos connosco mesmos; para ter projecto 

Leitor 1: A noite foi-se. Escura, vazia de luz e de calor. 

Leitor 2: Muitas vezes somos como cegos, tacteando num mundo sem luz. 

Todos: Vezes demais, os dias são vazios de luz e de sentido. 

Leitor 1 : A noite são trevas, mas a escuridão nasce também no coração dos homens. 

Leitor 2: Quando o homem é lobo para o outro homem. 

Leitor 1: Quando o outro é um objecto para mim. 

Leitor 2: Quando eu quero ser o centro do mundo. 

Leitor 1: Quando quebramos o Círculo Sagrado. 

Todos: Mas para nós chegou o tempo da luz. Para nós chegou a força do dia e o brilho do 
Sol. 
 
Canto 

Leitor 1 : Tu, que queres sair do egoísmo, 

Todos: Dá-te aos outros e a luz brilhará para ti. 

Leitor 2: Tu, que queres dialogar para crescer, 

Todos: Abre o coração e a luz brilhará para ti. 

Leitor 1: Tu, que queres construir, com tuas próprias mãos, um homem novo, 

Todos: Aceita um abraço e a luz brilhará para ti. 

Leitor 2: Tu que não tens medo de partir à busca de ser feliz, 

Todos: Fica entre nós e a luz brilhará para ti. 

Leitor 1: Tu, que não te deixas abater pela dor, 

Todos: Mostra-nos o rosto de Deus para que a sua luz brilhe em nós. 
 
Canto 
 
9 – Partida para o terreno de jogo 
09h30. 
Explica-se a situação (a tribo que vencer o jogo de guerra será superior a todas as outras e 
dominará toda a pradaria) e as regras do jogo. 
 
Regras para o jogo da Guerra 



1 Dá-se a cada tribo um território. Nesse território a tribo deve guardar muito bem o seu 
totem. 

2  Quando cada tribo tomou posse do seu território, é comunicado o motivo da guerra: em 
toda a grande pradaria, assumirá o comando a tribo que conseguir conquistar o território 
mais vasto e o maior número de prisioneiros. 

3  Durante a guerra, sempre que cada índio é tocado por um índio de uma tribo adversária 
fora do seu próprio território, será feito prisioneiro. 

4  Um prisioneiro pode comprar a sua liberdade, oferecendo a sua fita. 

5 Os que forem aprisionados e já não puderem comprar a sua liberdade, deverão ser 
conduzidos ao território da tribo que os aprisionou. Podem ser levados de olhos vendados 
para não descobrir onde é que é, mas com cuidado para não os aleijar. 

6 Durante o transporte do prisioneiro, nem ele nem o guarda podem ser capturados. 

7 Um prisioneiro pode ser resgatado, se um membro da sua tribo o tocar dentro do território 
inimigo. 

8 Um prisioneiro pode ser libertado contra a entrega de fitas para o cabelo. 

9 Uma tribo poderá raptar o totem de uma tribo adversária; neste caso ela será feita 
prisioneira por inteiro e só se poderá resgatar trocando parte do seu território pelo totem. 

10 Uma tribo sem território não pode fazer prisioneiros, já que não tem onde os guardar. 
Deverá tentar arranjar outro território, roubando o totem do adversário. 

11 Cada tribo deve atacar e defender-se de todas as outras. 
 
10 – O caminho da guerra 
10h00. 
Uma pequena equipa tem de preparar os territórios de cada tribo antes da chegada de todos os 
participantes. 
O terreno de jogo deve ser suficientemente amplo. Dependendo do número de participantes, 
parece-nos adequado um terreno arborizado com uma área de 100 por 300 metros. 
Cada tribo recebe um território. Ele está delimitado com fita balizadora. 
O que não se diz às tribos é que os territórios não têm todos o mesmo tamanho. O que implica 
uma grande injustiça: se a vitória é dada pela área conquistada, nem todas as tribos partem em 
igualdade de condições. 
Uma leitura atenta das regras leva a perceber que elas são muito ambíguas. Não são claras e 
provocarão confusões e diferentes interpretações. 
O objectivo é levar todos (os chefes de tribo dão o “mau” exemplo) a assumir uma atitude de 
combatividade e vontade de ganhar a todo o custo. 
A ambiguidade das regras tende a favorecer os mais fortes fisicamente ou os mais dados a fazer 
batota. 
Isto leva ao aumento do descontentamento e ao desânimo de cada vez mais jogadores. 
Quando houver um número suficientemente grande de jogadores descontentes com o rumo do 
jogo ou desistências, o grande chefe suspende o jogo e ordena que cada tribo se reuna em 
conselho de tribo. 
 Material 
 Fita balizadora 
 Regras do jogo 
 Apito 
 Totemes 



 
11 – Conselho da Tribo 
11h00. 
A partir do texto “Conselho da tribo”, o chefe de tribo explica quais os objectivos de um 
conselho de tribo: dialogar de forma participada e madura sobre um problema que afecta a 
todos.  
 
11.1 A seta da fala 
Quando os bravos se reúnem em conselho não podem ser interrompidos. 
Aquele que quer falar, faz sinal ao chefe da tribo. 
O chefe da tribo entrega a "seta da fala". 
Só aquele que tem a "seta da fala" pode falar; os outros devem escutá-lo com atenção. 
Se não respeitarmos essa regra, é como se já estivéssemos derrotados; se não nos entendemos, 
como podemos ser fortes? 
Se estamos divididos e a confusão reina entre nós, que podemos esperar a não ser a fome, o frio 
e a fuga? 
Touro Sentado 
 
Só pode tomar a palavra quem tiver a “seta da fala”. É uma seta cerimonial, só usada nestas 
ocasiões. Aquele a quem o chefe de tribo entregar a seta da fala toma a palavra e exprime as 
suas opiniões. Todos os devem escutar em silêncio e com atenção. Não se pode interromper 
quem tem a seta da fala. 
O objectivo deste ritual é educar os participantes a um diálogo em grupo que ajude a ser 
sintético no falar e atento no escutar. 
O chefe de tribo convida todos a preencher a seguinte grelha de avaliação sobre o jogo da 
guerra. 
 
11.2 Avaliação do jogo de guerra 
Escreve as tuas opiniões sobre o jogo da Guerra: 
 Coisas de que gostaste: 
  
  
  

 Actos de bravura que cometeste ou viste cometer: 
  
  
  

 Actos de covardia que cometeste ou viste cometer: 
  
  
  

 Actos de injustiça ou mentira que viste: 
  
  
  

Quando todos acabarem de escrever, usando a seta da fala, faz-se a avaliação do jogo da guerra. 
 Material 



 Seta da fala para cada tribo. 
 
12 – Sabedoria dos Antigos 
11h30. 
Na sequência da avaliação feita no jogo de guerra, o chefe diz: “Se calhar não agimos bem. Se 
calhar, deixámos que o caminho da guerra entrasse no nosso coração e assim não conseguimos 
ser felizes. Proponho-vos recordar a sabedoria dos nossos antepassados. São palavras sábias que 
fomos esquecendo.” 
E dá um tempo adequado para a leitura dos seguintes textos 
 
12.1 Harmonia 
Em outros tempos éramos felizes na nossa terra e raramente passávamos fome,  porque então 
bípedes e quadrúpedes viviam juntos como parentes e havia abundância para eles e para nós. 
(Alce Negro) 
 
12.2 Sem fronteiras 
A Terra foi criada com a ajuda do Sol, e assim deveria ficar... 
A Terra foi feita sem linhas de demarcação e não cabe ao homem dividi-la. 
Vejo que os caras-pálidas acumulam riquezas e nos querem dar terras sem 
valor para nós morarmos. 
A Terra e eu temos a mesma opinião. 
As dimensões da Terra e as dimensões do meu corpo são as mesmas... 
Eu não digo que a terra é minha para dispor dela de qualquer maneira. 
Só quem fez a terra tem o direito de dispor dela. Ninguém mais tem o direito de a dividir ou 
conquistar.  
(Chefe Joe) 
 
12.3 Círculo Sagrado 
Tudo o que um índio faz é em círculo. 
Noutros tempos, quando éramos um povo forte e feliz, todo o nosso poder vinha do Círculo 
Sagrado da Nação. E enquanto esse Círculo não foi desfeito, o povo cresceu. 
O Círculo alimentava-se dos 4 pontos cardeais: 
O Oriente dava a paz e a luz; 
O Sul dava o calor; 
O Ocidente dava a chuva; 
O Norte, com o sue vento frio e forte, dava força e resistência. 
O Céu é redondo e ouvi dizer que a Terra também é redonda. 
O Sol sobe e desce num círculo. A Lua faz o mesmo e os dois são redondos. 
Até as estações do ano formam um grande círculo, na sua mudança; e voltam sempre ao ponto 
de partida. 
A vida do homem é um círculo, da infância à velhice, que é como a infância. 
As nossas tendas eram redondas, como os ninhos dos pássaros. 
Nós precisamos de estar unidos em círculo para poder viver. 
(Alce Negro) 
 
12.4 Lenda do Calumet 
Um dia uma mulher sagrada reuniu a tribo e entregou ao chefe uma "coisa 
muito sagrada que nenhum homem mau pode tocar", como disse ela. 
- A Terra é a vossa mãe e cada passo que os homens dão sobre ela deve ser 
uma oração. 



O fornilho deste cachimbo é de barro; é a terra. 
O bisonte que tem gravado representa os animais que nela vivem. 
O tubo é de madeira para simbolizar as plantas que crescem sobre a Terra. 
As penas que tem penduradas representam as aves do ar. 
Quando fumarem por este cachimbo será como se orassem por todas as coisas e juntamente com 
elas.  
O Grande Espírito manda-lhes este cachimbo para que através dele refaçam o Círculo Sagrado 
entre os Homens e a Natureza 
Recordo os tempos em que os bisontes eram tantos que não se podiam contar; mas depois veio o 
homem branco. Eram cada vez mais e mataram tantos animais que nada mais restou que montes 
de ossos, onde antes as manadas faziam tremer o chão. 
Os brancos não os matavam para comer; matavam-nos pelo metal amarelo que enlouquece e por 
inveja da liberdade que os bisontes tinham. 
Percebi que os brancos não ligavam aos outros brancos como nós fazíamos antes de ser desfeito 
o Círculo Sagrado. 
Cada um tira ao outro o mais que pode e assim alguns têm muitas coisas de que não precisam e 
muitos outros não têm nada e morrem de fome. 
(Alce Negro) 
 
12.5 O cara pálida 
Os caras-pálidas não querem viver no Círculo. 
O cara-pálida rompe o círculo porque é cego: 
Não vê os outros seres humanos e pensa que é o único que conta; 
Não vê as árvores a crescer e os pássaros a dançar. Pensa que nada mais existe e não se importa 
de matar o que vive; 
Não vê o rio que corre e o vento que passa e por isso suja a água e o ar; 
Não vê a sua própria solidão e tristeza e por isso continua a viver fora do Círculo. 
(Águia Veloz) 
 
12.6 As questões 
Depois de lerem atentamente os textos, a tribo procura responder às seguintes perguntas. 
 Qual a diferença entre os caras-pálidas e os peles-vermelhas a respeito do Círculo Sagrado? 
 Como é que o cara-pálida quebra o Círculo? 
 Como é que as pessoas que conheces quebram o Círculo nas suas vidas, relativamente: 
 umas às outras? 
 ao seu grupo? 
 à Natureza? 
 ao Grande Espírito? 

 
12.7 As propostas 
Como síntese deste trabalho de grupo, cada tribo deve tentar elaborar as suas propostas para 
uma Lei da Nação Índia. Quais as coisas mais importantes que todos deviam cumprir para que 
todos fossem felizes, isto é, para que o Círculo Sagrado se mantivesse sempre? 
 
13 – Círculo Sagrado 
12h30. 
Depois do Conselho de tribo, todas as tribos são convocadas para o círculo sagrado. Enquanto 
vão chegando, procura-se criar um clima de festa e reencontro. 



O grande chefe, recordando os textos estudados, explica o que é o círculo sagrado. 
Ensaiam-se algumas danças índias. 
As diferentes tribos apresentam as suas propostas para a lei da nação índia. 
A adesão a essa lei é feita com o gesto de fumar o calumet (cachimbo da paz). Recordando a 
simbologia explicada no texto (união entre os homens que o fumam com toda a natureza), o 
grande chefe convida ao gesto de fumar o cachimbo da paz. 
O círculo sagrado termina com um almoço de festa. 
 Material 
 Cachimbo da paz. 

 
14 – Atelieres 
14h30. 
O objectivo desta actividade é educar as crianças a “fazerem coisas” por si mesmas. Se forem 
actividades aliciantes para as crianças, tanto melhor. Mas o importante é fazer experiência de ser 
protagonista ao fazer coisas, não se limitando a consumir. 
Os atelieres disponíveis dependem muito das competências dos catequistas envolvidos.  
Convém saber qual é o limite máximo de participantes por atelier.  
Deixamos, a título de sugestão, a lista dos atelieres que disponibilizámos da última vez que 
propusemos este acampamento: 
 Colares em massa 
 Pintura em roupas  
 Orientação  
 Primeiros socorros  
 Construção de papagaios  
 Rappel  
 Pulseiras em fio  

 
15 – Regresso ao acampamento 
17h30. 
Regressamos ao acampamento a pé. O caminho partilhado, os cantos e a animação devem fazer 
desta actividade um momento de unidade e comunhão. 
Podem-se fazer algumas actividades de observação ecológica: contar e identificar os pássaros, 
apanhar espécies de folhas diferentes... 
 
16 – Grande caçada 
21h00. 
Cada tribo elege um elemento que será o caçador da tribo. Os restantes elementos da tribo serão 
as peças de caça.  
Haverá tantos caçadores em jogo quantas as tribos. 
As peças de caça serão todos os outros. Devem trazer na cabeça as fitas com o totem desenhado 
que representa o animal que encarnam. 
Os “animais” não podem fazer nada uns aos outros. 
Podem, e devem, fugir e dar indicações ao caçador da sua tribo. 



Um animal que seja tocado por um caçador deve entregar-lhe o escalpe. 
 
17 – Oração da noite do 2º dia 
22h30. 
A Nação Índia compromete-se perante o Grande Espírito a cumprir a Lei e espera ajuda e 
força para isso. 
 
Canto 
 
Refrão cantado depois de cada intervenção 

1  Grande Espírito, sinto a tua voz no vento, cujo sopro dá vida ao mundo! Escuta a nossa 
oração. 

 

2  Faz-me saborear a beleza do universo e faz que os meus olhos vejam o brilho das estrelas 

 

1  As minhas mãos estão cheias de respeito pelas coisas que criaste e pelos ensinamentos que 
escondeste em cada planta e em cada rocha. 

 

2  Eu desejo ser forte, não para ser superior aos meus irmãos e irmãs mas para combater o 
meu inimigo mais perigoso: o mal que há dentro de mim. 

 
Canto 
 

3  Nós sonhamos um mundo mais justo; um mundo onde os ricos não façam mal aos mais 
pobres e onde os mais fracos não sejam pisados pelos mais fortes. 

4  Nós sonhamos um mundo de Paz um mundo em que não haja mais guerras; em que os 
homens de todas as cores dêem as mãos. 

 

3 Nós sonhamos com uma cidade onde há casas para todos e jardins para as crianças e 
idosos; onde haja pátios e campos para saltar e onde se respire um ar puro e onde não haja 
crimes. 

4  Nós sonhamos subir às altas montanhas e ver a paz no mundo; nunca mais guerra, fome ou 
doença. 

 

3 Nós sonhamos o amor; porque sem o amor não conseguimos viver e os dias perdem o seu 
sabor. 

4  Sonhamos começar de novo sem que o passado pese sobre nós; novos por dentro; novos na 
coragem de fazer um mundo novo e belo. 

 

3  Nós sonhamos que amanhã todas as pessoas tirarão as máscaras da mentira e do 
fingimento; todos poderão confiar uns nos outros. 

4 Nós queremos tirar as nossas máscaras; queremos ser sinceros e autênticos com todos. 
 

3  Sonhamos com um mundo onde nenhum de nós tenha medo de crescer e onde todos 
tenhamos coragem de viver. 



4 Queremos construir pouco a pouco um mundo mais nosso, um mundo mais bonito, um 
mundo mais alegre. 

 
Canto 
 
18 – Antes de deitar 
Podem-se deixar estas questões no caderno do participante para ajudar a uma avaliação pessoal 
do dia. 
 
 Que coisas fiz hoje que nunca tinha feito? 
  
  
  

 Que disse de importante na tribo ou na Nação? 
  
  
  

 Que coisas descobri em gente que não conheci? 
  
  
  

 Que coisas me surpreenderam em amigos que já conhecia? 
  
  
  

 De que coisas não gostei? 
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