
Deuses astecas 



Tlaloc  

Na mitologia 
Salvadorenha, foi 
também o pai de 

Cipitio.  

Tlaloc foi casado primeiramente com 
Xochiquetzal, deusa das flores, mas então 
Tezcatlipoca sequestrou-a. Casou mais tarde com 
a deusa Chalchiuhtlicue, “ela da saia de Jade”. 
Seu mundo inclui aqueles mortos por o relâmpago, 
afogados ou por doença. Com Chalchiuhtlicue, foi 
pai de Tecciztecatl. Teve uma irmã mais velha 
chamada Huixtocihuatl. Governou o excesso o 
terceiro dos cinco mundos na crença Asteca. 



Xochiquetzal 
Xochiquetzal  - Na mitologia Asteca, 
Xochiquetzal (da “pena flor”) era 
uma deusa das flores. A fertilidade, 
os jogos, dançar e a agricultura, bem 
como dos artesãos, das prostitutas e 
das mulheres grávidas. Era 
originalmente uma deusa da lua 
também.    Era seguida por um grupo 
de pássaros e por borboletas. Seus 
adoradores  portavam máscaras de 
animal e flores em rituais feitos em 
sua honra a cada oito anos.    Seu 
irmão gêmeo era Xochipilli e seu 
marido foi Tlaloc, até que 
Tezcatlipoca a sequestrou e fosse 
forçada a o casar. Em um ponto, foi 
casada também a Centeotl. Por 
Mixcoatl, era a mãe de 
Quetzalcoatl. 



Tezcatlipoca 
Tezcatlipoca  - Na mitologia Nahuatl, 
Tezcatlipoca (tes-gato-lee-poh-ka) ou “o 
espelho de fumaça” era o deus da noite, do 
norte, da temperatura, da beleza e da guerra. 
Possuiu um espelho (Itlachiayaque - o “lugar 
de que presta atenção”) que desprendeu o 
fumaça, matando seus inimigos. Era a antítese, 
rival, e eventualmente gêmeo de Quetzalcoatl.    
Os atributos de Tezcatlipoca e de 
Quetzalcoatl vieram originalmente das 
tradições pre-Asteca dos Olmecas e do 
Toltecas. O Astecas os assimilaram em sua 
religião, e os dois deuses foram igualados e 
considerados deuses gêmeos. Eram 
semelhante e oposto. Assim Tezcatlipoca foi 
chamado “Tezcatlipoca preto”, e Quetzalcoatl 
“Tezcatlipoca branco”. Mixcoatl foi adicionado 
às vezes a este complexo como “Tezcatlipoca 
vermelho.” Omacatl, Titlacahuan e 
Tezcatlanextia foram considerados também 
aspectos de Tezcatlipoca. 



Chalchiuhtlicue 
Na mitologia asteca, Chalchiutlicue 
é a deusa dos lagos e das correntes 
d'água. Também é a patrona dos 
nascimentos e desempenha um 
papel importante nos batismo dos 
astecas.É também uma deusa de 
Teotihuacán, representa literalmente 
a deusa da água, não confunda com 
a deusa da chuva.Muito importante 
para todos que nela acreditavam, 
pois a pesca e outras atividades 
envolvendo a água como a natação 
dependiam da vontade dela.Era 
casada com o deus Tlaloc,deus da 
umidade,dos raios,e das tormentas. 
 

 



Huixtocihuatl 

Huixtocihuatl (ou Uixtocihuatl) era 
uma deusa asteca da fertilidade que 
presidia o sal e a água salgada. 
Seu irmão mais novo era Tlaloc, e as 
deusas da chuva eram suas irmãs. 
Huixtocihuatl era a irmã mais velha. 
Algumas fontes a colocam como 
esposa de Tezcatlipoca. 
 

 



Xochipilli 

Xochipilli ou Macuilxochitl era o deus asteca 
do amor, dos jogos, das beleza, da dança, da 
juventude, das flores, do milho e das canções. 
Era um deus frivolo e belo que fazia nascer as 
flores. Seu nome deriva de duas palavras do 
idioma nahualt: Xochi(flores) e pilli (príncipe) 
assim sendo Príncipe das flores. Sua esposa 
era Mayahuel sua irmã gêmea era 
Xochiquetzal, da qual era inseparável. 
 

 



 



Mixcoatl 
Mixcoatl - Mixcoatl, significa “a serpente 
emplumada,” era o deus da caça e 
identificado com a maneira leitosa, as 
estrelas, e os heavens em diversas culturas 
de Mesoamerica. Era a deidade patrono dos 
Otomí, dos Chichimecs e de diversos grupos 
que reivindicaram descendência do 
Chichimecs. Enquanto Mixcoatl era parte do 
panteão Asteca, seu papel era mais ou 
menos importante do que aquele de 
Huitzilopochtli, que era sua deidade central. 
Sob o nome de Camaxtli, Mixcoatl foi 
adorado como a deidade central de 
Huejotzingo e de Tlaxcala. 

Os antigos mexicanos criam que a Via Látea 
era uma representação de Mixcoātl. Existe 
outra classe de Mixcoatl chamado Iztac 
Mixcoatl um velho deus celeste parecido 
com Ometéotl. 



Quetzalcoatl 
Quetzalcóatl é uma divindade 
das culturas de Mesoamérica, 
em especial da cultura asteca, 
também venerada pelos 
toltecas e maias. É 
considerada por alguns 
pesquisadores como a 
principal dentro do panteão 
desta cultura pré-hispânica. Os 
astecas incorporaram esta 
deidade em sua chegada ao 
vale do México, no entanto 
modificaram seu culto, 
eliminando algumas partes, 
como a proibição dos 
sacrifícios humanos. 
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