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Lição 1: O início da monarquia em Israel

Formas de Governo
Durante as lições deste trimestre, estare-

mos nos arremetendo ao passado, a fim de 
conhecermos com mais detalhes a história 
dos reis de Israel. Falando em história... 
Você sabe qual é a finalidade desta discipli-
na e o seu conceito? História é uma ciência 
humana que estuda o desenvolvimento do 
homem no tempo, é através dela que pode-
mos conhecer os acontecimentos ocorridos 
em um lapso temporal diferente do nosso.

A lição de hoje fala sobre o início da 
monarquia em Israel. Você sabe o que é 
uma monarquia? Monarquia é uma espécie 
de organização política de um determinado 
Estado, liderado por um monarca, o rei. 
Nessa forma de governo não existe limite 
temporal, seu governante exerce o cargo 
até a sua morte ou abdicação. Existem dois 
tipos de monarquia, a Absoluta e a Cons-
titucional. Na absoluta, como seu nome já 
determina, o poder é absoluto centralizado 
nas mão do monarca. Já na constitucional, 
ou parlamentarista, o governo é exercido 
pelo cargo do primeiro-ministro, não estan-
do exclusivamente nas mãos do monarca. 
No Brasil, a monarquia absolutista durou 
67 anos, iniciando em 1822 e findando só 
em 1889 com Proclamação da República. 
Nos dias atuais ainda temos alguns países 
que adotam a monarquia em seu sistema 
político-organizacional, como é o caso do 
Reino Unido.

Uma outra forma de governo muito 
conhecida e adotada por vários países na 

atualidade é a República. No que 
tange a esta forma de governo, o 

poder é exercido por um 
presidente, no caso do presidencialismo 
ou primeiro-ministro no caso do parla-
mentarismo, que são eleitos por meio de 
eleições diretas (voto popular) ou indiretas 
(representantes escolhidos pelo povo, que 
compõem o chamado colégio eleitoral). 
Nesta forma de governo a atuação do Che-
fe de Estado tem um prazo determinado. 
Essas duas formas de governo são as mais 
adotadas no cenário mundial atual.

Os governantes têm grande responsa-
bilidade diante de Deus. Eles devem fazer 
justiça e guiar o povo com sabedoria e cui-
dado. No livro de 2 Samuel 23.34 diz: ...” 
Quem governa o povo com justiça, quem 
o governa com o temor de Deus, é como 
a luz da manhã ao nascer do sol, numa 
manhã sem nuvens. É como a claridade 
depois da chuva, que faz crescer as plantas 
da terra”. O governante que tem seu cora-
ção voltado para Deus conduz sua nação 
ao sucesso. Já “o governante sem discerni-
mento aumenta as opressões, mas os que 
odeiam o ganho desonesto prolongarão o 
seu governo,” Pv 28.16.

A nação que tem o Senhor como seu con-
dutor é feliz e será grandemente abençoada, 
mas sabemos que esta não é a realidade e 
muitos Estados atualmente. E o que devemos 
fazer? Ficar inertes enquanto vidas perecem 
todos os dias? Devemos nos conformar com 
a realidade da atualidade e nada fazer?

Não! É nosso dever como cristão orar 
pelo nosso país, clamar por aqueles que 
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estão nos representando no governo. Pedir 
a Deus que lhes dê sabedoria e discerni-
mento para que nossa nação seja abenço-
ada. Devemos ainda clamar por aqueles 
países que estão em situação de guerra que 
em muitos casos são causados por seus 
próprios governantes. Clamar ainda, por 
aqueles que estão em crise financeira onde 
a fome assola milhares e milhares de pes-
soas todos os dias. Devemos clamar pelos 
representantes dos países e seus povos, 
independentemente da organização política 
de cada um. Não devemos nos conformar 
ou fazer de conta que isto não está aconte-
cendo. O Senhor conta com nosso clamor 

é o que está escrito em 1 Timóteo 2. 1-2: 
“Antes de tudo, recomendo que se façam 
súplicas, orações, intercessões e ações de 
graças por todos os homens; pelos reis e 
por todos os que exercem autoridade, para 
que tenhamos uma vida tranquila e pacífi-
ca, com toda a piedade e dignidade.”

Uma igreja unida em oração move o co-
ração de Deus e vence as mais difíceis bata-
lhas. É tempo de dar a mão àquele que está 
distante através da nossa oração. Se você 
não tem como ajudar de outra forma, ajude 
com ferramenta mais poderosa do crente: 
ore! Clame ao Senhor por nossa nação!
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