Pragas do
Egito

Referência
Bíblica

Feitos do Senhor

Deuses egípcios*

Êxodo
7: 10-18

“(...) lançou Arão a sua vara diante de Faraó, e seus servos, e
tornou-se em serpente.”

Apep, Ka-em-Ankh,
Meretseguer.

Primeira:
As águas
tornam-se
sangue

Êxodo
7:19-25

“(...) todas as águas do rio se tornaram em sangue, e os peixes
morreram, e o rio cheirou mal, e os egípcios não podiam
beber a água; houve sangue por todo Egito.”

Anuket, Hapi, Hatmohit,
Herichef, Isis, Khnum.

Segunda:
As rãs

Êxodo
8:1-15

Terceira:
Os piolhos

Êxodo
8:16-19

Quarta:
As moscas

Êxodo
8:20-32

Quinta:
A peste nos
animais

Êxodo
9:1-7

Sexta:
As úlceras

Êxodo
9:8-12

Sétima:
A saraiva

Êxodo
9:18-35

Oitava:
Os gafanhotos

Êxodo
10:12-20

Nona:
As trevas

Êxodo
10:21-29

Deus anuncia a
Moises a morte
de todos os
primogênitos

Êxodo
11:1-10

“(...) o rio criará rãs, que subirão e virão à tua casa, e ao teu
dormitório, e sobre a tua cama, e as casas dos teus servos, e
sobre o teu povo, e aos teus fornos, e às tuas assadeiras. E
subirão sobre ti, e sobre o teu povo...”
“(...) feriu o pó da terra, e havia muitos piolhos nos homens e
no gado; e todo o pó da terra se tornou em piolhos em toda a
terra do Egito.”
“(...) vieram grandes enxames de moscas à casa de Faraó e às
casas dos seus servos, e sobre toda a terra do Egito; a terra foi
corrompida destes enxames.”
“(...) a mão do Senhor será sobre teu gado, sobre os cavalos,
sobre os bois, e sobre as ovelhas, com pestilência
gravíssima.(...) todo o gado dos egípcios morreu, de Israel
não.”
“(...) a cinza do forno (...) espalhou pelo céu, e tornou-se em
sarna, que arrebentava em úlceras nos homens e no gado.”
“(...) chover saraiva sobre a terra do Egito. (...) tudo que havia
no campo desde os homens até os animais; (...) toda a erva do
campo, e quebrou todas as arvores do campo.”
“(...) vieram os gafanhotos (...) de modo que a terra se
escureceu; e comeram toda a erva da terra, e todo o fruto das
arvores, que deixara a saraiva; e não houve verde algum (...)
em toda a terra do Egito.”
“(...) houve trevas espessas (...) Não viu um ao outro, e
ninguém se levantou do seu lugar por três dias; mas (...) Israel
tinha luz em suas habitações.
“(...) todo o primogênito na terra do Egito morrerá, desde o
primogênito de Faraó, que haveria de assentar-se sobre o seu
trono, até ao primogênito da serva (...) e todos os
primogênitos dos animais.”
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Amonet.
Ápis (ou Hapi-ankh), Atum,
Geb (ou Seb).

Tentativas dos Magos egípcios
“(...) fizeram também o mesmo com os seus
encantamentos. Porque cada um lançou sua
vara, e tornaram-se em serpentes; mas a
vara de Arão tragou as varas deles.”
“(...) os magos (...) fizeram o mesmo com os
seus encantos; (...) cavaram poços junto ao
rio, (...) Assim cumpriram sete dias depois
que o Senhor feriu o rio.”
“(...) os magos fizeram o mesmo com seus
encantos.” Mas o Faraó chamou a Moises
para rogar ao Senhor para tirar as rãs dele e
do povo.
Os magos tentaram, mas não puderam e
disseram ser o dedo de Deus.

Uachut.
Amon, Apis, Ahi, Bukhis,
Hathor, Khnum, Mnevs.
Amen-hotep (filho de Hapu),
Imhotep, Sekhmet,

“(...) os magos não podiam parar diante de
Moises por causa da sarna.”

Canopo, Nut, Osíris, Sovek

Osíris, Sovek
Amon, Atom, Atum, Bastet,
Chu, Horbehufet, Khonsu,
Lah, Tot.
Anúbis, Nekhbet.

*no verso detalhe sobre cada uma das deidades da mitologia egípcia.
FONTE: http://pt.wikipedia.org
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Na Mitologia Egípcia, Apep ou Apóphis, foi um monstro em forma de serpente que, vivendo no
subterrâneo, combatia o deus Rá ao cair de cada noite, sendo sempre morta, mas sempre
ressucitando.
a mitologia egípcia, a serpente cósmica que cobria o firmamento enquanto Amon-Rá cruzava o
submundo na sua barca solar. Deveria ser imenso, pois seu corpo estendia-se por todo o céu da
noite.
era uma deusa-cobra. Atacava cometiam crimes ou mentiam, castigando-os com a cegueira ou
através de picadas venenosas, mas ao mesmo tempo poderia curar os que se mostrassem
arrependidos.
inicialmente uma divindade ligada à água, tendo se tornado mais tarde uma deusa associada à
sexualidade. O seu nome significa "abraçar".
era uma divindade que personificava as águas do rio Nilo durante a inundação anual a que o
Antigo Egito estava sujeito entre meados de Julho e Outubro.
uma deusa que seu nome significa "a que está à frente dos peixes". Era representada como uma
mulher com cabeça de peixe.
era um deus associado à fertilidade e à justiça. Acreditava-se que fazia crescer o rio Nilo,
recebendo o epíteto de "Aquele com o falo potente"
sob a forma de serpente se ergue na fronte do rei para destruir os inimigos da Luz, e sob a forma
da estrela Sótis anuncia e desencadeia as cheias do Nilo.
acreditava-se que este deus regulava as águas do Nilo, das quais os egípcios dependiam para a
sua sobrevivência.

Amonet

a versão feminina do deus Amon. era representada como uma mulher com cabeça de rã.

Ápis (ou Hapi-ankh)
Atum
Seth
Geb (ou Seb)

é a personificação da terra.
associado à terra, co-criador do uniuverso.
Seth é o deus do caos, do deserto e das terras estrangeiras.
é o deus egípcio da terra, e também é considerado deus da morte, pois acreditava-se que ele
aprisionava espíritos maus, para que não pudessem ir para o céu.

Uachit

Deusa representada por uma mosca.

Apep
Ka-em-Ankh Nereru
Meretseguer
Anuket
Hapi
Primeira:
As águas
tornam-se
sangue

Êxodo
7:19-25

Hatmehit
Herichef
Isis

Segunda:
As rãs
Terceira:
Os piolhos
Quarta:
As moscas

Êxodo
8:1-15
Êxodo
8:16-19
Êxodo
8:20-32

Amon
Quinta:
A peste nos
animais

Êxodo
9:1-7

Ahi
Bukhis
Hathor
Khnum
Mnevs
Osíris
Amen-hotep (filho de Hapu)

Sexta:
As úlceras

Êxodo
9:8-12

Imhotep
Sekhmet
Canopo

Sétima:
A saraiva

Êxodo
9:18-35

Nut
Osíris
Sovek

Oitava:
Os
gafanhotos

Êxodo
10:12-20

Osíris
Sovek
Amon
Aton
Atum
Bastet

Nona:
As trevas

Êxodo
10:21-29

Chu
Khonsu
Lah
Tot

Deus anuncia
a Moises a
morte de
todos os
primogênitos

Êxodo
11:1-10

Anúbis
Nekhbet

visto como rei dos deuses e como força criadora de vida, com os animais associados a Amon
eram o ganso e o carneiro.
Vaca divinizada da mitologia egípcia.
era um boi sagrado da cidade de Hermontis.
uma vaca, com disco solar e duas plumas entre os chifres. Ou uma mulher com aspecto de vaca.
deus representado como um homem com cabeça de carneiro, por vezes tendo uma jarra ou coroa
dupla sobre os cornos.
era um boi negro sagrado adorado como divindade.
O "morto-vivo" (Osíris) encarnou num touro branco sagrado.
divindade detentora de poderes curativos, sendo associado a Osíris e a Amon-Ra.
foi um misto de arquiteto, médico e mago. Os antigos egípcios deificaram-no, identificando-o a
Esculápio, deus da medicina
deusa patrona dos médicos e trás a cura para os males que ela própria disseminou.
divindade adorada na figura de um grande vaso contendo água que despejou água e apagou o
fogo, sendo, por isso, considerado o mais poderoso dos deuses.
A deusa que representava o céu, era significativamente invocada como a mãe dos deuses.
um deus associado à vegetação e a vida no Além.
deus Crocodilo de caráter benéfico, criador do Nilo, que havia surgido de seu suor, representa a
Fertilidade, tanto da Vegetação, quanto da vida.
um deus associado à vegetação e a vida no Além.
deus Crocodilo de caráter benéfico, criador do Nilo, que havia surgido de seu suor, representa a
Fertilidade, tanto da Vegetação, quanto da vida.
A sua cabeça era encimada por um disco solar. associada ao ar (brisa), protetor dos navegantes.
era o deus solar, representado como um disco que emitia raios que terminavam em mãos humanas.

Inicialmente associado à terra, passa a estar ligado ao sol, sendo entendido como uma
manifestação deste ao entardecer.
é uma divindade solar e deusa da fertilidade, além de protetora das mulheres grávidas. Também
tinha o poder sobre os eclipses solares.
é o deus egípcio do ar seco, do estado masculino, calor, luz e perfeição. É ele também quem traz
a vida com a luz do dia. Criou também as estrelas pelas quais os seres humanos podem elevar-se
e atingir os céus
é o deus da Lua, do tempo e do conhecimento.
ou Aah era o deus da lua. As primeiras presenças do nome "Iah" referem-se à lua enquanto
satélite do planeta terra, mais tarde como uma divindade.
divindade lunar (o deus da Lua) que tem a seu cargo a sabedoria, a escrita, a aprendizagem, a
magia, a medição do tempo, entre outros atributos.
Conhecido como deus do embalsamamento, presidia às mumificações (pode ter sido a primeira
múmia do Egito), e era também o guardião das necrópoles, das tumbas, e o juiz dos mortos. A
mumificação era uma preparação para que os Faraós pudessem reviver mais tarde.
era também uma das deusas protetoras da realeza egípcia, protegia os nascimentos, Junto com Uadjit poderia
ser representada no toucado dos faraós, acreditando-se que estas poderiam repelir os inimigos do soberano.

