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DEUSES GREGOS, ROMANOS E EGÍPCIOS

1. Juno

A deusa é a correspondente romana de Hera, deusa grega e esposa de Zeus, a rainha dos deuses.

Na Mitologia Romana, Juno foi esposa de Júpiter, com quem ela teve cinco filhos: Lucina (Ilítia), deusa
dos partos; Vulcano (Hefesto), deus artista e deficiente; Marte (Ares), deus da guerra; Juventa (Hebe),
deusa da juventude; Discórdia (Éris), deusa da discórdia.

Juno, assim como Hera, também tinha muitos rivais, fruto de inveja e discórdia por sua beleza
incomparável.

2. Júpiter

Apesar de ser relacionado com Zeus, essa correspondência não é tão simples assim. De acordo com
Cícero, existiram 3 deuses denominados Júpiter, sendo eles: Júpiter filho do Éter, Júpiter filho do Céu e
pai de Minerva (Atena) e Júpiter filho de Saturno (Cronos).
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Ele era o deus romano do dia e, assim como Zeus, também foi rejeitado e temido por seu pai após uma
profecia que dizia que Saturno seria deposto de seu trono por um de seus filhos.

3. Minerva

Minerva era filha de Júpiter e Juno, deusa romana das artes, da sabedoria e do comércio.

Assim como sua correspondente grega Atena, ela também funcionava como o grande cérebro estratégico
das guerras, no entanto, não está diretamente associada às batalhas em si, sendo essa a principal
diferença entre as duas.

4. Netuno

Um dos deuses dos mares, Netuno é o correspondente romano de Poseidon, filho de Saturno e Ops,
originalmente responsável também pelos terremotos, cavalos e correntes marinhas.

Netuno vivia no mar e, quando achava necessário, criava tempestades terríveis, a fim de punir aqueles
que se opunham a ele ou a pedido de seus aliados.

5. Vênus

Vênus foi a deusa da beleza e do amor, correspondente a Afrodite na mitologia grega, e também deusa
local do comércio, uma das mais veneradas deusas da mitologia romana.

Curiosamente, os romanos consideravam-se descendentes de Vênus a partir de Eneias, responsável por
criar a "raça romana".

6. Marte

Marte era guardião da agricultura, além de ser o deus romano da guerra, uma correspondência ao deus
grego Ares.

Não só agricultura, mas Marte também era relacionado com a vegetação, fertilidade, trabalhos manuais e,
de maneira mais abstrata, aos atos de impulso.

Ele distingue-se de Ares com relação a mitos, lutas e passagens.
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7. Febo

Febo era conhecido como O Arqueiro. Filho de Júpiter e Latona e irmão gêmeo de Diana, o Apolo
romano era o deus da música, da cura, da luz e da verdade.

Algumas fontes afirmam que Febo, na verdade, chamava-se Apollo, um dos únicos deuses a manter o
mesmo nome do seu correspondente grego.

8. Vulcano

Assim como o Hefesto, Vulcano também tinha uma deformidade física. Esse teria sido o motivo pelo qual
sua mãe, Juno, o jogou para os mares.

É o deus responsável pelo fogo e o melhor ferreiro de todos, Vulcano casou-se com Vênus.

9. Diana

Diana foi uma das deusas mais fortes e poderosas de todas, além de ser muito preservada com relação à
sua virgindade.

Foi a deusa da luta e da caça, irmã gêmea de Febo e correspondente à deusa grega Ártemis.

Posteriormente, Diana também incorporou características de Selene e Hécate.

10. Vesta

Vesta é a deusa romana que representou as cidades, o fogo sagrado e familiar. Assim como Diana, Vesta
era uma deusa impossível de se envolver amorosamente, preservando sua virgindade.

Assim como a deusa Héstia, ela era a deusa que nunca abandonava o lar e nunca se envolvia nas
guerras e brigas entre os deuses.

11. Mercúrio
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Ele era um mensageiro, filho de Júpiter e Ops, deus do lucro, do comércio e das vendas.

Apesar de ter sido relacionado com Turms, um deus etrusco, suas maiores características fazem
referência ao deus grego Hermes.

12. Ceres

Ceres era patrona da Sicília, equivalente à deusa Deméter, "adotada" pelos romanos em uma época de
grande fome, por ser a deusa dos grãos e do amor maternal.

13. Baco

Originado da união de Zeus com a mortal Sêmele, ensinou os homens a cultivar vinhedos, tornando-se o
deus da embriaguez e do vinho.

Ele era conhecido por patrocinar grandes festas com muita luxúria. Ele é o equivalente ao deus grego
chamado de Dionísio e era representado sempre com cachos de uva e folhas de parreira.

Essa figura mitológica também era conhecida por sua personagem debochada, astuta e até um pouco
afeminada. Se apaixonou perdidamente por Ariadne e veio a casar-se com ela.

14. Plutão

Plutão é o deus do mundo inferior, do mundo dos mortos e era irmão de Zeus.

É o equivalente a Hades na mitologia grega.
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Correspondência entre as três mitologias

Zeus (Romano Júpiter / Egípcio Amon, Horus ou Rá)
Zeus ou Júpiter – Deus dos deuses e dos homens sendo o principal deus do Olimpo.
Amon-Rá – Deus supremo da mitologia egípcia, representa o Sol.

Hefesto (Romano Vulcano / Egípcio Ptah)
Hefesto ou Vulcano – Artesão dos deuses e quem fazia os raios que Zeus usava nas batalhas. Era o
deus dos ferreiros, artesãos, escultores, fogo e dos vulcões e filho de Zeus e Hera.
Ptah ou Ptá – Deus egípcio superior dos artesãos, mestre na manipulação de pedras e metais.
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Hera (Romano Juno / Egípcio Ísis)
Hera ou Juno – Deusa das bodas e da maternidade, Hera era irmã e esposa de Zeus, considerada a
rainha dos deuses Olimpo.
Ísis – Deusa egípcia do amor, exemplo ideal de mãe e esposa.

Hades ou Plutão – Deus do mundo inferior, do mundo dos mortos e era irmão de Zeus.
Osíris – Deus egípcio da morte e da pós-morte.
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Ares ou Marte – Deus da guerra, irmão de Hefesto e filho de Zeus e Hera.
Hórus – Apesar de ser o deus egípcio do céu é comumente ligado a grandes batalhas.

Apolo ou Febo – Uma das principais divindades das mitologias, Apolo era o deus do sol, filho de Zeus e
Leto e irmão gêmeo de Ártemis. Ele era o deus da cura e da proteção, bem como deus da beleza, da
perfeição, do equilíbrio e da razão.
Atón ou Atum – Deus egípcio soberano em Heliópolis, a Cidade do Sol. Representa a grandeza e a força
do sol.
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Ártemis ou Diana – Irmã gêmea de Apolo, filha de Zeus e Leto. Ela era a deusa da caça e da vida
selvagem sendo mais tarde associada à lua e à magia.
Neith – Deusa egípcia guerreira, muitas vezes representada segurando arco e flechas.

Afrodite ou Vênus – Deusa do amor, da sexualidade, da beleza ela era responsável por perpetuar a vida,
o prazer e a alegria. Afrodite nasceu do órgão genital de Cronos, cortado e jogado no mar. Em outras
versões era filha de Zeus e Dione.
Hathor – Deusa da alegria, do amor, protetora dos apaixonados.
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Atena ou Minerva – Deusa da sabedoria, da estratégia e da civilização.
Amonet – A versão feminina de Amon, por isso tem o poder e a sabedoria associada a ela.

Hermes ou Mercúrio – O mensageiro dos deuses, sendo também o deus da escrita, da comunicação, da
fertilidade, da magia, das estradas e viagens entre muitos outros.
Toth – Deus do intelecto, da escrita, da ciência, da aritmética e da magia.
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Deméter ou Ceres – Filha de Cronos e Reia, deusa da agricultura, da terra cultivada e das estações do
ano.
Ápis – Personificação da terra e de tudo o que cresce nela.

Poseidon ou Netuno – Irmão e de Zeus e considerado o deus dos oceanos.
Não existe correspondente na mitologia egípcia.
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Eros ou Cupido – Um dos Erotes, filho de Afrodite, Eros era o deus do amor.
Não existe correspondente na mitologia egípcia.

Héstia ou Vesta - Na mitologia grega, Héstia era a deusa virgem do lar, da vida doméstica, da família e
também da arquitetura. Ela era filha de Cronos, o mais jovem dos titãs, e Reia, também uma titânide.

Héstia era uma das 12 divindades do Olimpo e na ordem de nascimento de seus irmãos ela era a terceira,
tendo somente Hera e Deméter como irmãos mais velhos.

Ela representava, então, o fogo que aquecia os lares gregos tendo como seu símbolo a chama das
lareiras. A luz emitida por esse fogo sagrado representava a paz que deveria reinar nos lares e ele deveria
ser mantido sempre aceso nas casas e templos.

Héstia também não foi muito representada em esculturas e pinturas. Mesmo assim, sempre que isso
acontecia a sua imagem tinha um véu que cobria o rosto e um longo vestido branco. A intenção, tanto da
roupa clara como do véu, era representar sua pureza e seu caráter.
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Gaia e Urano

Gaia, a Terra e Urano, o Céu
O primeiro foi seu marido, Urano, quem lhe deu muitos filhos, dentre eles os Titãs e Ciclopes.

Outras três criaturas, últimas a nascer, não eram das mais bonitas e gentis, causando no pai uma certa – e
até compreensível – aversão. Eram os Hecatônquiros Coto, Briareu e Giges, grandes gigantes de cem
braços e cinquenta cabeças, escondidos por Urano à força e secretamente nas profundezas de Gaia
assim que vieram ao mundo, sem sequer terem visto a luz do dia. Tão maldoso foi com suas criações que
Urano sentia prazer e alegria nos seus atos, deixando Gaia furiosa.

Como qualquer mãe protetora, a deusa da Terra resolveu dar uma lição em seu esposo, criando um novo
elemento de pedra acinzentada e o moldando na forma de uma grande foice. Ela contou seu plano para
todos os seus filhos, tomada pelo estresse e indignação, e disse querer punir o pai pecador em troca da
obediência de todos eles.

Quem não tem medo de uma mãe fervorosa? Até os titãs tiveram e não proferiram uma só palavra à Gaia,
a não ser Cronos, o deus do tempo, que tomou as dores da sua querida mãe e se colocou à disposição
para dar uma lição em seu pai.

Satisfeita e feliz com a atitude do filho, Gaia organizou tudo: escondeu Cronos, o armou com a grande
foice e preparou uma grande emboscada.
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Procurando pelo amor de sua esposa, Urano veio durante a noite e se espalhou como um véu por cima de
Gaia. Inesperadamente, Cronos apareceu, esticando seus braços e empunhando a grande foice
desmembrou seu pai em um só ato e jogou suas partes para bem longe.

No entanto, não só seu marido trouxe desgosto para a grande deusa da Terra. Cronos, que um dia já foi
seu grande aliado, também aprontou com a própria mãe por puro egoísmo.

Cronos e Kairós

Cronos, que refere-se literalmente ao tempo, aquele quantitativo, representado pelos dias e horas.
Kairós, o tempo oportuno, a percepção dos dias e horas de maneira qualitativa.

As principais narrações gregas colocam Cronos como o deus do Tempo após o episódio em que castrou
seu pai Urano, o deus do Céu, tornando-se a representação do cosmo.

A lenda conta que Urano, com medo de ser destronado, obrigava sua esposa Gaia a segurar seus filhos
no útero, sem dá-los à luz. Como revolta, a mãe criou uma grande foice e deu a Cronos, o filho mais novo,
para que castrasse o pai.

Com sua queda, Urano amaldiçoou o filho para que tivesse o mesmo destino que o seu. Por isso Cronos
passou a engolir seus filhos recém-nascidos para que não houvesse revolta contra ele. Daí vem a
associação de Cronos com "o tempo que tudo devora".

No entanto, sua esposa Réia salvou o mais novo, Zeus, oferecendo a Cronos uma pedra em panos. Ao
atingir a idade adulta, Zeus retornou e obrigou Cronos a vomitar todos os filhos que havia engolido. Unido
aos irmãos liderou uma guerra contra os Titãs que perdurou por muitos anos. Com a vitória dos deuses, os
titãs foram lançados no Tártaro.

Algumas versões citam que muito tempo depois Zeus libertou Cronos e os outros titãs, dando a cada um
deles um controle sobre algo. Cronos permaneceu com seu posto de deus do Tempo.
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Conta ainda o mito que o sangue derramado de Cronos deu origem aos gigantes e deuses menores. Já
do seu esperma nasceu Afrodite, a deusa do amor.

Conclusão

Para concluir, é importante lembrar que muitos deuses da mitologia grega (que é muito ampla)
simplesmente não existem na mitologia egípcia e vice-versa.

Além disso, muitas das correspondências entre deuses acaba sendo feita de uma forma superficial visto
que na conversão de deuses gregos para egípcios, as divindades não são exatamente as mesmas
porém com nomes diferentes e sim deuses com funções parecidas.

Outro ponto fundamental para entender corretamente essas correspondências entre deuses de diferentes
mitologias é compreender que o Egito não teve eras. Isso pode acabar aumentando um pouco a
dificuldade para estabelecer uma correlação entre os deuses.

Na mitologia egípcia, o céu era representado por uma figura feminina e a terra por uma figura masculina
que são Geb e Nut e são os pais da geração responsável por governar o mundo, mas nunca governaram.

É justamente por isso que essas duas divindades podem ser consideradas Urano/Gaia ou Cronos/Réia.
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