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"E disseram-lhe: Eis 

que já estás velho, e 

teus filhos não andam 

pelos teus caminhos; 

constitui-nos, pois, 

agora um rei sobre 

nós, para que ele nos 

julgue, como o têm 

em todas as nações." 

1Sm 8.5 

A instauração da 

monarquia em 

Israel fora dita pelo 

próprio Deus, 

quando o povo 

ainda estava no 

deserto. 

 Conhecer o que foi 

a monarquia em 

Israel; 

 Compreender o 

fundo histórico da 

monarquia; 

 Entender que Deus 

estabeleceu os 

deveres de um rei. 

VERSÍCULO DO DIA  VERDADE APLICADA OBJETIVOS DA LIÇÃO 

Lição – 01 Entendendo o contexto 

da monarquia 

 

MOMENTO DE ORAÇÃO 

Oremos para 

que os 

governantes 

venham 

entender e viver 

de acordo com 

as leis 

estabelecidas 

pelo próprio 

Deus. 

🙏  

Texto de Referência:  Dt 17. 14-20 



Dt 17  14 -20 

14. Quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, e a possuíres, e nela 
habitares, e disseres: Porei sobre mim um rei, assim como têm todas as nações que 
estão em redor de mim; 

15. Porás certamente sobre ti como rei aquele que escolher o Senhor teu Deus; dentre 
teus irmãos porás rei sobre ti; não poderás pôr homem estranho sobre ti, que não seja 
de teus irmãos. 

16. Porém ele não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito para 
multiplicar cavalos; pois o Senhor vos tem dito: Nunca mais voltareis por este caminho. 

17. Tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração não se desvie; nem 
prata nem ouro multiplicará muito para si. 

18. Será também que, quando se assentar sobre o trono do seu reino, então escreverá 
para si num livro, um traslado desta lei, do original que está diante dos sacerdotes 
levitas. 

19. E o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer ao 
Senhor seu Deus, para guardar todas as palavras desta lei, e estes estatutos, para 
cumpri-los; 

20. Para que o seu coração não se levante sobre os seus irmãos, e não se aparte do 
mandamento, nem para a direita nem para a esquerda; para que prolongue os seus dias 
no seu reino, ele e seus filhos no meio de Israel. 



Após um período de grande expansão 

sobre a liderança de Josué, Israel 

enfrentou um momento de instabilidade 

religiosa, passando a ser subjugado 

por seus inimigos, e, Deus, pela Sua 

graça, levantou Juízes para libertar Seu 

povo. Depois deste período, a 

monarquia foi instaurada sobre Israel. 



PONTO-CHAVE 
 

"Mesmo escolhendo a 

monarquia, Deus não 

desamparou Seu povo, porém 

na nação passou a conviver 

com enésimos reis rebeldes 

levando a nação ao caos 

espiritual". 



1 - CONCEITUANDO MONARQUIA 

Podemos dizer que a monarquia 

consiste em um sistema de 

governo em que o monarca ou 

rei é constituído o líder da 

nação. Vale salientar que, antes 

do período dos juízes, vigorava 

em Israel o regime teocrático. 



1.1. Deus já havia falado sobre a monarquia 1.2. A instituição da monarquia 

Deus já havia falado a Moisés sobre um rei. 

Em Sua Onisciência, já vislumbrava que 

chegaria um momento em que os anciãos 

pediriam um rei. O sistema monárquico 

não estava fora dos planos de Deus, 

era apenas necessário que o povo 

esperasse a hora certa para que lhes 

fosse revelado o rei, através do qual 

viria o Messias (Dt 17.14).  

Foi com o profeta Samuel que aconteceu a 

implantação da monarquia. Vale ressaltar 

que, quando Samuel escutou a petição do 

povo, seu semblante caiu (1Sm 8.6), porém 

Deus o consolou, dizendo: "Este povo não 

tem rejeitado a ti; antes, a mim", 1Sm 8.7. 

Que venhamos ter sensibilidade para 

entender os projetos de Deus em nossa vida; 

que nossos anseios e desejos sejam freados 

pela vontade de Deus. 



"Se escolhemos a Deus no 

governo de nossa vida gozaremos 

de Suas bênçãos, mas se O 

desprezarmos estaremos fadados 

a morte"      

 Pr. Marcos Flávio Oliveira 

 



2 - UM PERÍODO DE DECLÍNIO ESPIRITUAL 

O período de transição entre a 

judicatura e a monarquia foi 

marcado por grandes crises na 

área religiosa, rebeldia contra 

Deus e o pecado de uma geração 

que não tinha conhecimento de 

Deus e nem do que Deus 

representava na vida da nação. 



2.2. A classe sacerdotal corrompida

2 - O PODER DO ESPÍRITO SANTO NA VIDA DO MISSIONÁRIO 

 Depois de ver sinais e prodígios serem 

realizados no Egito e viver uma vida de 

milagres no deserto, o povo de Israel estava 

vivendo uma vida descompromissada com a 

Lei de Deus. Neste período, os hebreus 

casavam-se com mulheres pagãs e adotavam 

seus costumes, bem como a prática de ritos 

pagãos.  

Eli era um homem bom, porém a Bíblia diz 

que seus filhos eram de Belial, ou seja, 

perversos, e não conheciam ao Senhor (1Sm 

2.12). O Texto Sagrado diz que os pecados 

destes homens eram grandes e eles 

desprezavam a oferta ao Senhor (1Sm 2.17). 

Vale lembrar que um dos argumentos 

usados pelos anciãos ao pedir um rei 

foi justamente a prática dos filhos de 

Samuel (1Sm 8.3-5). 

2.1. Uma geração que não conhecia o Senhor 

2 - UM PERÍODO DE DECLÍNIO ESPIRITUAL 



3 - OS DEVERES DE UM REI 

No livro da Lei, Deus estabeleceu 

os direitos que o rei deveria seguir 

se quisesse ter um reinado 

próspero. O rei da nação de Israel 

se diferenciaria pelas diretrizes 

estabelecidas na Lei, tais como o 

cuidado com as riquezas, caráter 

pessoal e com a Lei de Deus. 



3 - OS DEVERES DE UM REI 

Deus estabeleceu no Pentateuco que o rei 

não poderia acumular para si riquezas, nem 

bens materiais e nem mulheres (Dt 17.15-17) 

Essas três coisas proibidas por Deus 

poderiam trazer sérios problemas ao reino.. 

No decorrer da monarquia, veremos 

que muitos reis fizeram o que era 

mal aos olhos de Deus por não 

observar Suas diretrizes. 

Algo que deve ser pontuado é que o rei deveria 

ter uma cópia da Lei, lê-la todos os dias, e assim 

guardar em seu coração e, com isso, aprender a 

temer o Senhor (Dt 17.18-19). Este deveria ser o 

referencial na vida dos reis que estivessem a 

frente da nação escolhida por Deus.  

Se os governantes priorizassem a Lei 

de Deus, teríamos uma sociedade 

melhor! 

3.1. O cuidado como caráter pessoal 3.2. Priorizar a Lei de Deus 



Fonte: Revista Betel Conectar+, Lição 01  4° Tri, 2022.  

Mesmo em período de 

densas trevas, Deus 

sempre suscita pessoas 

que possam fazer a 

diferença como o profeta 

Samuel. 

CONCLUSÃO 
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COMO AJUDAR? 

https://t.me/juliocesa

rmedeiros  
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Precisando de um contador? Nós cuidamos do seu MEI 

      Abertura de MEI 

      Legalização de CNPJ: Constituições, alterações e encerramentos 

     Regularização der empresas junto aos  orgãos 

     IRPF (Imposto de renda pessoa física). 

 

 

https://www.instagram.com/mefassessoriacontabeis/ 

 

https://www.facebook.com/mefassessoriacontabeis 
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