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Interesse Temático 

Este tema sobre a 

Mitologia Egípcia , 

permite saber 

alguns deuses do 

Egito , também 
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mos a religião do 

Egito  
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             Introdução 
•Trabalho realizado com o objetivo de divulgar as e as estruturas e regras e a estrutura das 

apresentações  digitais ; 

•Trabalho elaborado na cidade de Setúbal pelo aluno Rui Pedro  da turma  7º  da escola Paulo da 

Gama no ano letivo 2014-2015  

 

 

 

 

 

Eu vou apresentar o tema Mitologia Egípcia.  



  O que é a mitologia Egípcia ?  
lConsiderada como a religião do Egito Antigo, o seu papel revelou-se fundamental para o 

desenvolvimento da cultura egípcia, ainda que não seja possível falar de uma verdadeira religião, 

enquanto sistema teológico unificado. A fé egípcia baseava-se numa diversidade de antigos mitos, 

no culto da natureza e na adoração de um sem número de divindades. Os mitos eram 

organizados de acordo com a sua importância e popularidade, segundo uma hierarquia divina, 

sendo o mito da Criação um dos mais importantes. 

 



       Alguns Deuses do Egito 

ANÚBI

S 
ÍSIS 

RÁ-

ATUM 

OSÍRIS 



           Religião Egípcia  

lOs egípcios eram politeístas (acreditavam em vários deuses). De acordo com este povo, os 

deuses possuíam poderes específicos e atuavam na vida das pessoas. Havia também deuses 

que possuíam o corpo formado por parte humana e parte de animal sagrado. Anúbis, por 

exemplo, deus da morte, era representado com cabeça de chacal num corpo de ser humano. 



       O que é um faraó  

Faraó era o título atribuído aos reis (com estatuto de deuses) no 

Antigo Egito. Tem sua origem imediata do latim tardio Pharăo -

onis, por sua vez do grego  e este do hebraico Par῾ōh, termo de 

origem egípcia que significava propriamente "casa elevada", 

indicando inicialmente o palácio real. O termo, na realidade, não 

era muito utilizado pelos próprios egípcios. No entanto, devido à 

inclusão deste título na Bíblia, mais especificamente no livro do 

"Êxodo", os historiadores modernos adotaram o vocabulário  e 

generalizaram-no, um equívoco. 



    Alguns faraós  

 Userkaf Pepi I 

Userkaré Sahure 



                 Conclusão 
 

 

 

 

•                                                                             FIM 
 

Neste trabalho aprendi muito sobre a sociedade Egípcia  

 

Tive mais dificuldade em preencher algumas partes do tema 

da mitologia Egípcia .  

  



        Para Pensar  

Será que algum dia , vamos ser governados como a sociedade Egípcia ?   
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