
 

A religião Grega 

Os gregos adoravam vários deuses, e os 

representavam sob a forma humana. 

Portanto, a sua religião era politeísta e 

antropomórfica (antrhopo = Homem + 

mórfica =forma). Os Deuses eram imortais 
mas possuíam características, 

comportamentos e atitudes semelhantes aos 

seres humanos (maldade, bondade, egoísmo, 

fraqueza, força,e vingança). 

Acreditavam também que, muitas vezes, os deuses desciam do monte sagrado 

para relacionarem-se com as pessoas. Neste sentido, os heróis eram os filhos das 

divindades com os seres humanos comuns.  

Deuses do Olimpo 

Os deuses mais importantes viviam eternamente num local que chamavam de 

Olimpo. Primitivamente, considerava-se que essa morada era localizada no alto 

do Monte Olimpo, na Tessália, mas logo passou a ser situada entre as nuvens, num  

misterioso lugar do céu, e a palavra "Olimpo" tornou-se uma verdadeira 

abstracção. 

A lista  dos deuses que vivia no Olimpo variava um pouco, mas a lista mais aceite 

incluía Zeus, Hera, Deméter, Posídon, Afrodite, Atena, Ares, Hefestos, Apolo, 

Ártemis, Hermes e Dionísio. Havia também um décimo-terceiro deus de igual nível, 

Hades, que não vivia no Olimpo e sim no seu reino no mundo subterrâneo. 

No Olimpo, os deuses passavam o tempo em maravilhosos palácios, eternamente 

em festa. Comiam a ambrósia e bebiam o néctar, alimentos exclusivamente 

divinos, ao som da lira de Apolo, do canto das Musas e da dança das Cárites. 

Culto aos Deuses 

O culto aos deuses era tão desenvolvido entre os 

gregos, que erigiram soberbos templos às suas 

divindades, nos quais realizavam o culto. 

Consideravam que os oráculos eram meios 



utilizados pelos deuses para se comunicarem com eles. 

Diversos jogos periódicos eram promovidos pelos gregos em homenagem aos 

deuses, como os Jogos Olímpicos, dedicados a Zeus, na cidade Olímpia. Os Jogos 

Olímpicos eram praticados de quatro em quatro anos. Durante a sua realização, 

suspendiam-se as guerras, e respeitavam-se como pessoas sagradas os seus participantes. 

Praticavam ainda, os gregos, o culto dos heróis, eram seres mitológicos 

considerados pelos gregos, como seus antecessores, fundadores de suas cidades, 

às quais davam protecção: Teseu, Épido, Perseu, Belerofonte e Hércules 

Os Deuses Olímpicos  

Zeus, deus dos deuses, do céu e da terra, senhor do Olimpo; 

Hera, esposa de Zeus, deusa dos deuses, protectora do casamento; 

Poseídon, deus dos mares; 

Hades, deus do submundo e do mundo dos mortos; 

Atena,deusa da guerra justa, da justiça, da sabedoria; 

Apolo, deus do Sol, das artes e das profecias; 

Héstia, deusa da casa;(por vezes substituída por Héracles) 

Afrodite, deusa do amor e da beleza; 

Ares, deus da guerra; 

Hefesto, deus do fogo e da metalurgia; 

Hermes, o mensageiro de Zeus, protector dos ladrões e comerciantes; 

Dionísio, deus do teatro, do vinho e das festas. 

Deuses menores 

Deméter, deusa da agricultura; 

Eros, deus do amor; 

Héstia, deusa do fogo e da família; 

Éolo, deus dos ventos; 

Na mitologia grega Zeus era deus do céu e da 

Terra, senhor do Olimpo, deus supremo. Filho mais 

novo dos titãs Cronos e Réia. Seus irmãos eram: 

Posídon, Hades, e Hera. Era casado com Hera, e pai 

de diversos deuses, como Atena, Artemis, Apolo e 

Afrodite. 

Zeus sempre foi considerado um deus do tempo, 

com raios, trovões, chuvas e tempestades , mais 

tarde, foi associado à justiça e à lei. Existem muitas 

estátuas erguidas em honra de Zeus, a mais 



magnífica é a sua estátua em Olímpia, uma das sete maravilhas do mundo antigo.  

Mito da criação 

Durante muito tempo quem governou a Terra foi Urano (o Céu). Até que foi 

destronado por Cronos, filho de Urano e pai de Zeus. Então Urano profetizou que 

Cronos também seria destronado por um de seus filhos.Cronos era casado com 

Réia, e quando seus filhos nasciam ele os devorava. Assim aconteceu com Hera, 

Hades, Posídon, Héstia e Demeter. Quando nasceu o sexto filho, Réia decidiu salvá-

lo, com a ajuda de Geia (a Terra). Geia leva Réia para tersecretamente o filho na 

Caverna de Dicte em Creta. Lá Reia dá seu filho que se chama Zeus (tesouro que 

reluz) aos cuidados de Géia e das Ninfas da Floresta (em outras versões Zeus fica 

com os centauros),.Zeus cresceu alimentado pela cabra Amalteia. Quando ela 

morreu, ele usou a sua pele para fazer um escudo conhecido por Égide.   Réia 

retorna ao Palácio de Cronos, onde Reia vivia e enrola em panos uma pedra e 

começa a fingir um parto, depois dá ao seu marido esse embrulho e ele engole –o 

achando ser o sexto filho.  

Quando chegou à idade adulta , Zeus enfrentou o pai, disfarçando-se de viajante e 

dando-lhe Cronos uma bebida que o fez vomitar todos os filhos que tinha devorado, 

agora adultos. Após libertar os irmãos, iniciou a guerra Titanomaquia. Cronos 

procurou os seus irmãos para enfrentar os rebeldes, que se reuniram  no Olimpo. A 

guerra duraria 100 anos mas os deuses olímpicos. Então partilhou-se o universo, 

Zeus ficou com o céu e a Terra, Posídon ficou com os oceanos e Hades ficou com o 

mundo dos mortos. 
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