Árvore Genealógica dos Deuses no Egito Antigo
Mitologia

Rá-Atum: Principal deus Egípcio, Rá é responsável pela criação do
mundo e representa o Sol. Ele é descrito de diversas formas, desde
com a face de uma ave de rapina até como um escaravelho.
Os egípcios acreditavam que seu rei (o faraó) era a reencarnação
de Rá.

Osíris: Descendente direto de Rá (o deus da criação), Osíris é o filho
mais velho do casal Geb e Nut. Ele reinou sobre a terra como o primeiro
faraó do Egito. Isso até ser assassinado por seu irmão
Set. A partir dai, Osíris virou o deus supremo e o juís do mundo dos
mortos.

Ísis: Dona de poderes mágicos, protetora e piedosa, a irmã-esposa
de Osíris era muito popular - foi a última divindade egípcia a ser
adorada na Europa antes da chegada do cristianismo. O Rio
Nilo nasceu das lágrimas que ela derramou quando Osíris morreu.

Set: O deus do caos é o responsável pelas guerras e pela escuridão.
Matou o irmão, Osíris, mas perdeu a supremacia do Egito para
o sobrinho Hórus.
Tem
a
forma
do porcoformigueiro, animal raro da África.

Nephthys: Na mitologia egípcia, foi irmã-esposa de Set e de Osíris.
Após a morte deste, separou-se de Set e se juntou a sua irmã Isís em
luto. É
associada
ao culto
dos
mortos e
mostrada
às vezes como uma mulher ao lado de sarcófagos.

Hórus: Filho de Osíris e Ísis, tem cabeça de falcão e é protetor
dos faraós e das famílias. Quando perdeu o pai, lutou contra Set pelo
trono de principal deus do Egito. Apòs intervenção de Osíris, direto
do submundo,
os
demais deuses
aclamaram Hórus como líder supremo.

Hathor: A esposa de Hórus é a deusa guardiã das mulheres
(especialmente as grávidas) e protetora dos amantes. No Egito
antigo, a vaca era considerada um animal gentil, por isso Hathor era
representada com a cabeça ou as orelhas de uma vaca.

Anúbis: O deus com cabeça de chacal nasceu da união
de Osíris e Nephthys. Foi ele quem criou a primeira múmia, ao
preparar o corpo do pai assassinado. Tem papel importante
na passagem para o mundo dos mortos.

Thoth: Sua origem é polêmica: alguns textos apresentam como
o filho de Rá, outros, como de Set. Com cabeça de uma ave - a íbis é o deus da Lua, da sabedoria e da cura. É o patrono dos escribas e
trouxe os hieróglifos ao Egito.

Bastet: Ligada a fertilidade, é a deusa da sexualidade e do parto.
Após o ano 1000 a.C., sua imagem ganhou a forma de gato - animal
que para os egípcios traz boa sorte. É mais uma das
filhas de Rá.

Sekhmeth: A poderosa deusa com cabeça de leoa é filha de Rá, mas
reflete o aspecto destrutivo do Sol. Foi enviada por Rá para punir
os humanos
que
passaram
a
adorar
um deus
em forma de serpente.

Mito de criação do mundo
O Mito da Criação
Os primeiros filhos de Rá foram Shu (deus do ar) e Tefnut (deusa da umidade). Como é
comum nesta mitologia, os irmãos formaram um casal e tiveram como filhos Geb (deus
da terra) e Nut (deusa dos céus). Ao nascer, os netos de Rá se juntaram num abraço,
formando outro casal. Rá não gostou muito desta história e ordenou a Shu que
ele separasse
os
filhos.
Este empurrou Nut para
cima
e
pressionou
Geb para baixo. Enquanto Nut se tornava o céu que cobre o mundo, Geb virou a terra em
que vivemos. E Shu permaneceu entre os filhos, representando o ar que as pessoas
respiram.

Vida após a morte
Julgamento Final
Toda pessoa ao morrer era recebida pelo deus Ánubis. Ele tinha a missão de pesar o
coração dos mortos em uma balança, uma espécia de avaliação de como a pessoa havia
se comportado em vida. Após ter o coração pesado, o morto era encaminhado para
um julgamento final perante Osíris, que o questionava sobre diversas passagens da vida.
Nessa conversa, Osíris podia até aliviar a punição de quem tivesse o coração reprovado
na balança. Os aprovados viveriam para sempre em um paraíso similar a terra na
companhia dos deuses. Os reprovados eram devorados por Amnut, deusa representada
pelos três animais mais temidos no Egito: ela tinha cabeça de crocodilo e corpo com
partes de leão e de hipopótamo.

