
OS DEUSES DO EGITO



Importância dos Deuses
Os antigos egípcios viam deuses em toda a parte. Tudo aquilo 
que pudesse ser admirado ou temido era uma divindade, que 
deveria ser respeitada: animais, plantas, ar, água, estrelas...

Os mitos foram o modo que os egípcios encontraram de viver 
num mundo com coisas que eles podiam conhecer, mas não 
compreender totalmente.



Os mitos eram a ciência desse povo, o modo como eles entendiam 
todo o seu mundo. Ou seja, os mitos eram reais e de importância 
vital para o Egito.

Os deuses criaram o mundo e tudo que havia nele. O Faraó era o re-
presentante do deus vivo, por isso suas ações eram sempre as ideais 
e de acordo com a vontade dos deuses.

Os mitos regiam toda a sociedade, garantiam o governo faraônico e 
tranquilizavam o povo, já que a vida após a morte é um dos pilares 
das crenças egípcias. 



É muito difícil resgatar os valores do povo egípcio, 

seus mitos nos auxiliam na compreensão. Para 

um povo que vivia em contato com a natureza, 

observar a cheia do Nilo ou o aparecimento das 

estrelas era uma atividade diária. Observar o ciclo 

do sol também.

Sol
O Principal Deus do Egito



O sol nasce na margem leste do Nilo e se põe na 

oeste. Para os egípcios, o sol nascia, enchendo o 

mundo de luz e calor, e depois, literalmente, morria, 

para renascer no outro dia tão iluminado e quente 

quanto antes. Isso é exatamente o principio básico 

da fé egípcia: a vida após a morte.

Tal crença tornou o sol o mais importante do deuses 

egípcios. O culto ao astro nunca foi abandonado. Ele 

foi adorado sob diversas nomenclaturas durante a 

história

Sol



Deuses do cotidiano de 
Deir-El-Medina

OUTROS DEUSES

AMON

38

81



Como Amon se 
uniu a Rá

Amon surgiu no mito de 

criação de Hermópolis, onde o 

mundo e os deuses foram 

criados pela palavra do deus 

Thot. Ele era o deus da cidade 

de Tebas.

No fim do 1° Período 

Intermediário (2195 a.C – 2040 

a.C), o poder do faraó estava 

dividido entre os chefes dos 

diversos nomos. A rica 

nobreza de Tebas conseguiu 

unificar o Egito, tornando a 

cidade a capital do nomo. 

No fim do 2° Período 

Intermediário, os príncipes 

tebanos libertaram o Egito 

da dominação dos hicsos e 

formaram a XVIII Dinastia 

faraônica. Ou seja, Tebas 

virou capital nacional.



Amon: de deus local 
a deus nacional

Segundo o mito de 
criação de Tebas, Amon 

era o chefe de uma famí-
lia, tendo por esposa a 
deusa Mut e por filho 

Khonsu, um deus lunar. 

A partir do Reino 
Médio, Amon era 

chamado de Rei dos 
Deuses, 

convertendo-se assim 
em um deus solar: 

Amon-Rá.

No Reino Novo, ele era o 
mais importante deus 

do panteão egípcio. 
Unir o deus local com o 
principal deus egípcio 

fortaleceu muito o 
poder da cidade de 

Tebas.



A figura de Amon possui pele azul ou 
preta.
Usa uma tiara com duas asas de falcão.

A tiara pode, ou não, estar adornada de 
um disco solar.

Pode ser encontrado sob as formas de 
um carneiro, uma esfinge criocéfala, uma 
serpente, um leão ou um ganso.

Amon 


