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O que é Estado teocrático? 
Anote as informações grifadas em amarelo, elas são um resumo do assunto, para ficar 

mais fácil a compreensão. 

Estado teocrático é um país ou nação que possui um sistema de governo que 

se submete às normas de uma religião específica. As regras que gerem as ações políticas, 

jurídicas, de conduta moral e ética, além da força policial deste modelo de governo estão 

baseadas em doutrinas religiosas. 

Aos Estados teocráticos podem ser atribuídos os conceitos dos Estados confessionais, 

ou seja, que assim como a teocracia, possuem uma religião oficial ou privilegiam um grupo 

religioso em comparação com outras doutrinas que podem existir na mesma sociedade. O 

privilégio pode ser econômico, político ou mesmo judicial. 

Etimologicamente, o conceito de teocracia (que forma o Estado teocrático) surgiu do 

grego, em que teo significa "deus" e cracia quer dizer "governo", ou seja, teocracia significa 

"Governo de Deus" ou "governo divino". 

Na maioria dos Estados teocráticos, os representantes estão ligados diretamente ou 

indiretamente ao clero (igreja ou doutrina religiosa), sendo considerados "porta-vozes" do deus 

ou deuses que "governam" e "protegem" aquela nação. 

Nas civilizações antigas, por exemplo, os governantes de Estados teocráticos 

chegavam a se declararem descendentes diretos dos deuses, como acontecia no Antigo Egito. 

Os egípcios cultuavam os seus faraós como se fossem verdadeiras divindades, isto porque 

acreditava-se que os governantes eram filhos do grande deus Amon-Rá, portanto, também 

tinham "sangue divino" correndo nas veias. 

O faraó, como a figura de um deus vivo, era constantemente cortejado pelos seus 

súditos, que desejavam a sua felicidade pessoal, pois temiam que desagradando o faraó, 

estivessem irritando o próprio Amon-Rá. 

Atualmente, entre os Estados teocráticos existentes no mundo está o Vaticano, que é 

representado pela Igreja Católica; o Irã, que funciona tendo como base a República Islâmica; e 

Israel, que segue as doutrinas de um Estado Judeu. 

Estado teocrático e Estado laico 

Ao contrário do que acontece nos Estados laicos, o Estado teocrático possui uma 

religião oficial, sendo proibida qualquer outra manifestação pública ou cultos que não 

pertençam à doutrina seguida pelo país. 

O Estado laico, por sua vez, não proíbe e nem oficializa qualquer tipo de manifestação 

religiosa. Todas as religiões são livres de praticar o seu culto. Porém, nenhuma religião deve 

influenciar as decisões do governo, sendo totalmente separados os conceitos e interesses 

religiosos dos interesses do governo democrático. 

Fonte: https://www.significados.com.br/estado-teocratico/ 
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