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Imos aproveitar para documentarnos grazas á rede sobre certos aspectos históricos, culturais e da 
vida cotidiana da Roma antiga.
A falta de poder estar na aula con vós, e resumirvos as leccións coas explicacións, propóñovos tarefas de 
visionado de videos e lectura de diversos documentos na web.
Importante : tede en conta que os documentos propostos inclúen toda a información que necesitades, e 
-dentro da cantidade e calidade de material que se pode atopar na web- están contrastados. Cando 
respondades e resumades a través das preguntas que vos faga, obteredes unha idea xeral, pero precisa, do 
tema que se está a tratar.

Martes-mércores 17 e 18 de marzo 2020
A relixión na Antigua Roma

Lectura na rede 
Lede o artigo da wikipedia « Religión en la Antigua Roma ». Para non ter que lelo todo enteiro, para 
comezar centrádevos na propia definición e nos puntos 1 a 4 (orígenes ; el culto doméstico ; el culto 
público ; el culto imperial).
1. Introdución (definición) : Resume aquí as ideas principais :

-
-
-
-

2. Orígenes : centrádevos na lectura dos parágrafos primeiro, segundo e cuarto.
Agora, respondede clara e brevemente ás preguntas coa información que atopedes nos paragrafos 
mencionados.
a) Cal foi a orixe exacta da relixión romana ? 

b) De onde vén a estruturación da relixión en culto doméstico (privado) e culto público ?

c) Quen era Numa Pompilio, e cal foi a súa importancia para a relixión ?

d) Que eran os numina ?

e) Fai unha lista de todos os deuses mencionados no capítulo.

Fixádevos rápidamente na sección que fai referencia aos bosques sagrados : recórdanvos a algo 
en particular ? Con que o relacionariades ? (Pregunta de opinión)

3. El culto doméstico. Respondede :
a) Quen era o pater familias, e cal era súa función, dentro do culto relixioso ?

b) Como era o santuario familiar ?

c) En que consistían os ritos funerarios na Antiga Roma ?

d) Completa o esquema coa información máis relevante :
Xenio familiar (Gĕnĭus)

Lares

Culto Numina Manes

privado Penates

* Lemures :

https://es.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%B3n_en_la_Antigua_Roma
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e) Cal-es son o-s deus-es que máis vos chamaron a atención ? Menciónao-s aquí :

f) Etimoloxía e vocabulario : imos relacionar os termos latinos do texto co seu significado actual, 
para o que deberedes buscar definicións nalgún dicionario galego ou castelán. (Indicade cal 
usades)

Termo latino Significado orixinal (latín) Termo e significado actual

Fŏcāris (petra) (f.)

Fŏcus, -ī (m.)

Pedra de lume

Fogar// fogueira, pira// ara, altar

Hogar/ fogar (que vén do latín fŏcāris)=

Fuego (* fogo) 

Gĕnĭus, -ī (m.) Xenio (divinidade particular de 
cada persoa)

Genio / Xenio :

Lār, Lăris (m.)
Lărēs, -um (m. pl.)

Lar, Lares (deuses do fogar, 
almas dos antepasados)

Lar :

Lĕmŭrēs, -um (m. pl.) Lemures, espectros, almas dos
mortos (~ ánimas)

Lémur/ lémure**:

Libātĭō, -ōnis (f.) Libación // Ofrenda, sacrificio Libación :

Libō, …, -āre, -āvi, 
-ātum (vb. tr.)

Ofrecer libacións aos deuses ; 
dedicar, consagrar

Libar :

** Pregunta-reto : Que terá que ver o termo latino Lĕmŭrēs cos lémures actuais (o animal) ?

g) Reto/ repaso : Declinade todos os substantivos que aparecen na grella, excepto fŏcāris. 
Conxugade o verbo libō en imperfecto e pretérito perfecto. 

4. El culto público :  centrádevos sobre todo na lectura do primeiro parágrafo. Explorade algunha das 
ligazóns que aparecen no texto, pois pode facilitarvos a resposta ás preguntas.
Idea principal : Os deuses de Roma eran de orixe latina e etrusca, ás que se sumaron co tempo 

divinidades gregas, exipcias e frixias, adaptando os nomes e, nalgúns casos, tamén os atributos.
Preguntas :
a) Cales eran os principais deuses venerados en Roma ?

b) Que era a Tríade Capitolina ? Quen a formaron, segundo a época?

c) En que ocasións se celebraban cerimonias de culto público ?

d) Explica coas túas palabras a expresión «a relixión pública era unha cuestión de Estado ».

e) Fai unha lista cos nomes dos deuses principais mencionados no texto, o que protexían, e os seus
atributos (símbolos) :

Marte :
Juno/ Xuno :

Tríade Capitolina Júpiter/ Xúpiter :

Minerva :

f) Compara as funcións dos cónsules romanos, e os actuais:
Cónsul romano:

Cónsul (diplomático actual):
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g) Outros termos importantes a ter en conta: resume aquí o que son…
Vestalis, -e (f.): En galego, ... 

Pontifex, -ficis(m.): En galego, ...         Compara co noso « pontífice » actual.

Augur, -is (m.): En galego, ... 

Os lugares de culto : explica bevemente que son
Aedicula, -ae (f.): En galego, ...

Templum, -i (n.): En galego, ... 

5. El culto imperial: lede rápidamente o parágrafo. Pero mellor explicado está en 
https://es.wikipedia.org/wiki/Culto_imperial_(Antigua_Roma  )  . Resumide as ideas principais.

- Que é ? En que consiste?

- Que é a «apoteosis»? Que pode ter que ver co noso adxectivo «apoteósico»?

6. Mirade o vídeo : https://www.youtube.com/watch?v=orl9Z4Me6gE ata ± o minuto 15. Serviravos 
para poñerlle imaxes a moito do que acabades de aprender, entendelo mellor, tendo unha visión 
máis xeral do tema, e co que podedes comparar a infomación (pero, no esencial, vén a dicir o 
mesmo). 

Rematastes! Como « premio », mirade o vídeo Staged Flashmob – Carmina Burana am Westbahnhof Wien | Volksoper Wien 
(Flashmob da Ópera Popular de Viena na  Westbahnhof – Estación do Oeste-, de Viena). Quen poidera ver unha desas !!
https://www.youtube.com/watch?v=PXglXeONApw 

https://www.youtube.com/watch?v=PXglXeONApw
https://www.youtube.com/watch?v=orl9Z4Me6gE
https://es.wikipedia.org/wiki/Culto_imperial_(Antigua_Roma)
https://es.wikipedia.org/wiki/Culto_imperial_(Antigua_Roma

