
RELIGIÃO 
EGÍPCIA  



Amon-Rá (o deus-sol) era a divindade máxima. Mut era a sua esposa. 



Os egípcios prestavam culto a vários deuses, eram politeístas. 

Osíris, o deus do Além e 
senhor do mundo dos 
mortos. 

Ísis, grande deusa-mãe, irmã e mulher de 
Osíris, mãe de Hórus. 



O antropomorfismo é uma característica da religião egípcia. A maior parte dos deuses 
tinham forma humana.  
Os deuses egípcios podiam, no entanto, assumir várias formas: humana, animal ou ambas. 

Hórus, o deus-falcão, protector 
dos faraós. Anúbis, deus-homem com cabeça de 

chacal. Dirigia as mumificações. 



Hátor – Deusa dos céus, do 
Amor, da Alegria e da Música 

Thot – deus da sabedoria 



Seth – irmão de Osíris, deus das 
desordens e das tempestades 

Maet – deusa da 
justiça 



O faraó era considerado uma divindade, encarnação de Hórus e filho de Amon-Rá. 

Relevo do templo de Karnac, em Luxor 



Durante o reinado de Amenófis IV (c. 1377 – 1359 a. C.) foi imposto o culto de um só deus 
solar, Áton. Um culto monoteísta vigorou durante algum tempo no Egipto antigo. 

Amenófis IV  
ou 

Aquenáton 
(Akhenaton) 



Os egípcios prestavam culto aos mortos. Esta vida era uma passagem para a vida eterna. 

O deus Anúbis a embalsamar o corpo de um faraó. 



Embalsamavam os corpos, preservando-os e impedindo que se decompusessem.  



As múmias eram 
encerradas em 
sarcófagos 



Máscara do sarcófago de Tutankhamon 
Falecido em 1324 a. C. com 18 anos. 
Museu Egípcio do Cairo 



Túmulo do Faraó Tutankhamon 



Múmia do Faraó Tutankhamon 



Os sarcófagos eram depois depositados nos túmulos. 



Acreditavam que o morto tinha que realizar uma grande viagem. Por isso, colocavam nas câmaras funerárias 
alimentos, vestuário, objectos pessoais, mobiliário,… 



Coração, contendo 
a alma do morto 

De acordo com a crença dos egípcios, a alma comparecia diante do Tribunal de Osíris, 
onde era julgada. 

O morto 

Anúbis, deus dos mortos 
conduz o morto e pesa o 
seu coração 

Pluma da deusa Maat 
(deusa da Justiça) 

Amit, monstro do Nilo 

Thot, deus da sabedoria 
e dos escribas, anota o 
resultado da pesagem 

Hórus apresenta os 
resultados da pesagem a 
seu pai, Osíris. 


