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O sangue da vida

A Sexta Lei
A quinta lei noaica é definida pela proibição de consumir sangue.
Essa é a única lei que se originou com Noé:
"E abençoou o ETERNO a Noé e a seus filhos, e disse-lhes: Frutificai e
multiplicai-vos e enchei a terra. E o temor de vós e o pavor de vós virão sobre
todo o animal da terra, e sobre toda a ave dos céus; tudo o que se move
sobre a terra, e todos os peixes do mar, nas vossas mãos são entregues.
Tudo quanto se move, que é vivente, será para vosso mantimento; tudo vos
tenho dado como a erva verde. A carne, porém, com sua vida, isto é, com seu
sangue, não comereis. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue das
vossas vidas; de todo animal o requererei; como também do homem, sim, da
mão do irmão de cada um requererei a vida do homem. Quem derramar
sangue de homem, pelo homem terá o seu sangue derramado; porque Elohim
fez o homem à sua imagem. Mas vós frutificai, e multiplicai-vos; povoai
abundantemente a terra, e multiplicai-vos nela.” (Gn. 9:1-4)

A Sexta Lei
A proibição não é de consumir sangue em geral, mas sim de
consumir a ‘carne com o sangue da vida’.
Isto é, de consumir algo de um animal vivo.
“Segundo a tradição oral, aprendemos que a intenção da afirmação
‘Não tomarás da vitalidade junto com a carne’ é proibir um membro
de ser cortado de um animal vivo. Acerca de um membro cortado de
um animal vivo, é dito a Noé: ‘Mas carne, juntamente com sua
vitalidade, seu sangue, não poderás comer.’ [Gn. 9:4]
A proibição contra um membro de um animal vivo se aplica a animais
kasher domésticos, feras, e aves, mas não a espécies não
kasher.” (Mishnê Torá - Livro de Santidade - Alimentos Proibidos 5:1)

A Sexta Lei
“Não comer carne crua ou carne cozida removida de um
animal antes que tenha cessado completamente de se
mexer depois do abate ou morte por outros meios, seja de
um mamífero domesticado ou não, de uma espécie pura
(que pode ser oferecida no altar) ou espécie impura (que
não pode ser oferecida).
Novamente: a proibição capital para não-judeus não se
aplica a carne de aves e certamente não peixe. Só se
aplica a mamíferos, de espécies tanto kasher [para judeus]
quanto não-kasher.” (Guide for the Noachide - Pg. 46)

A Sexta Lei
“A proibição se aplica a um membro ou carne que é
separada quer de um animal domesticado ou fera. Contudo,
parece-me que um estrangeiro não é executado por comer
membro tirado de uma ave viva… Todas as proibições que
se aplicam a um israelita acerca de um membro de uma
criatura viva também se aplicam aos estrangeiros.” (Mishnê
Torá - Livro dos Juízes - Leis de Reis e Guerras 9:11,13a)
Apesar de um monoteísta noaico não receber pena capital,
exceto se consumir membro tirado de animal doméstico ou
fera, alguns comentaristas entendem que não devem
consumir membro tirado de outros animais da mesma forma.

A Sexta Lei
“Carne kasher para consumo noaico deve ter sido removida
somente depois que ele cessou completamente a convulsão
após o abate ou morte por outros meios.
Se carne foi removida antes, então é ebher min haHai - ‘um
membro do vivente.’ Comer tal coisa com conhecimento de
causa é crime capital para não-judeus.
Por exemplo, uma entrada de carne popular no Sul e no Centro
dos Estados Unidos é pura ebher min haHai: testículos de boi
empanados e fritos (popularmente conhecidos como ‘ostras das
montanhas rochosas’), removidas das pobre criaturas enquanto
permanecem vivas.” (Guide for the Noachide Pg. 160)
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A Sexta Lei
Por essa razão, é importante evitar o consumo de
carne de origem duvidosa, e de abatedouros
clandestinos, pois o monoteísta noaico que
voluntariamente consome de tais locais está
deliberadamente arriscando consumir animais que não
são kasher (apropriados) pelos padrões monoteístas.
Todavia, se o monoteísta noaico tem boas razões para
acreditar que a procedência da carne é adequada (ex:
se vai a um restaurante regular, com alvará de
funcionamento, ou se compra carne no mercado) e há
má fé dos produtores, o monoteísta noaico está isento
de responsabilidade, pois não há dolo.
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A Sexta Lei
O motivo da proibição:
"O sangue, significando o princípio vital da vida, não deveria
ser consumido. Em outras palavras, agora era permitido comer
animais mas somente com a condição de reconhecer um
padrão mínimo de reverência pela vida, ao se abster do
sangue. A nova organização mundial incluía um entendimento
explícito de que o homem em seu estado presente - incapaz de
atingir seu potencial - deve gradativamente focar suas energias
em ser mais respeitoso de, e plenamente responsável pela
vida humana (Gn. 9:3-6), ao passo que mantém [pelo menos]
uma preocupação básica com toda vida.” (R. Moshe Shamah Comentário da Parashat Shemini)

Adendo: Contaminação
Muitos acham que porque a Bíblia Hebraica chama certos animais de
‘puros’ e outros de ‘impuros’, isso significa que ninguém deve comê-los,
para não se ‘contaminar’. Tal conclusão se baseia numa interpretação
errada do que é ‘puro’ e ‘impuro’ no conceito semita.
“O Judaísmo adota um sistema no qual se controlam os desejos
instintivos, tais como o apetite. A parte apetitiva do homem é uma força
vigorosa que deve ser controlada. Parte do Judaísmo estabelece que o
homem deve viver em um sistema onde sua alma e componente racional
estão no controle. Baseado nisso, o Eterno criou um sistema de kashrut.
Em outras palavras, a kashrut não foi criada para impedir as pessoas de
contaminarem seus corações com alimentos supostamente
inerentemente ruins. Ao invés disso, foi um sistema desenvolvido para
controlar o componente apetitivo do homem. Baseado nisso, a Torá foi e
proibiu certos alimentos.

Adendo: Animais Puros
Rambam afirma que uma das razões pelas quais a maioria dos animais
domésticos são kasher e dos não-domesticados não são é por questões
práticas. Se o Eterno proibisse o gado e permitisse somente leões e
tigres, seria muito mais difícil comer carne. O Eterno deu um sistema
pelo qual o homem pode viver…
Rashi, em seu comentário de Levítico 11:44 afirma que quando a Torá
diz que não se deve tornar sua alma impura ao comer criaturas que
rastejam sobre a terra, a impureza referida é obtida pela transgressão do
mandamento do Eterno.
Assim, vemos que a contaminação da alma não vem através de nenhum
alimento específico, mas sim está baseada no fato de que o homem
transgride um dos mandamentos do Eterno. Quem vive um estilo de vida
no qual não dá ouvidos ao Eterno e não controla seus desejos instintivos
é aquele que está verdadeiramente contaminado.” (R. Reuven Mann Does non-kosher food ‘contaminate’ us?)

Indo Além

Além da Quinta Lei

O monoteísta noaico que deseja além também neste
quesito pode fazer duas coisas: adotar preceitos da
própria kashrut judaica, ou ainda tornar-se vegetariano.

Preceitos da Kashrut
Lembrando que:
“Se um Ben Noah [i.e. um monoteísta noaico] deseja
realizar um dos mandamentos da Torá para receber
recompensa por fazê-lo, não devemos impedi-lo, desde
que a faça conforme solicitado.” (Mishnê Torá - Livro
dos Juízes - Leis de Reis e Guerras 10:10)
Os preceitos da kashrut se dividem em vários
mandamentos diferentes. Qualquer um deles pode ser
seguido.

Preceitos da Kashrut
Mandamento

Motivo

Não comer animais impuros

Respeito à vida, limitar o apetite,
e razão de saúde

Não comer animais não abatidos
de forma adequada

Assegurar abate sem sofrimento,
e razão de saúde.

Não comer do nervo ciático (guid Costume em respeito ao patriarca
hanashé)
Jacó.
Não misturar carne e leite

Evitar costume idólatra

Não tomar vinho ou suco de uva
feito por não-judeus

Evitar consagração idólatra

Não comer sangue

Respeito à vida

Preceitos da Kashrut
Um monoteísta noaico pode escolher um desses
mandamentos, e cumprir, desde que o faça
integralmente. (Por exemplo: abster-se de animais
impuros).
Ou pode tomar a razão por trás de um desses
mandamentos, e cumpri-la de maneira adaptada à sua
realidade. (Por exemplo: abster-se de comer doces de
Cosme e Damião)
Ele não está, todavia, obrigado a fazê-lo.

Preocupação com a Saúde
Um desdobramento do que foi dito é a evidente preocupação
com a saúde, presente nos preceitos da Kashrut:
“Eu sustento que o alimento que é proibido pela Torá é nocivo
à saúde. Não há nada dentre os tipos proibidos de alimento
cujo caráter nocivo seja duvidado… A principal razão pela
qual a Torá proíbe a carne do suíno está na circunstância de
que seus hábitos e seu alimento são muito sujos e
abomináveis. Já foi pontuado o quão enfaticamente a Torá
ordena remover da vista objetos abomináveis, mesmo no
campo e no acampamento; quanto mais reprovável a sua
vista nas cidade… Um ditado de nossos sábios declara: ‘A
boca do porco é tão suja quanto o próprio esterco.’ (b.
Berakhot 25a)” (O Guia dos Perplexos 3:158)

Preocupação com a Saúde
Isso não significa, contudo, que o monoteísta noaico precise
necessariamente seguir os mesmos preceitos da kashrut, para cuidar
de sua alimentação.
Lembre-se:
1) A kashrut foi dada para ser vivida numa terra que fica no Oriente
Médio, e leva em conta aquela realidade.
2) Nem tudo que é kasher é saudável. Vide exemplo abaixo:

Vegetarianismo
No Éden, observamos que o ideal para a humanidade
era o vegetarianismo:
“E disse o Eterno: Eis que vos tenho dado toda a erva
que dê semente, que está sobre a face de toda a terra;
e toda a árvore, em que há fruto que dê semente, servos-á para mantimento.” (Gn. 1:29)
Esse é o ideal: a alimentação sem morte ou
derramamento de sangue. Todavia, devido ao consumo
de carne ser bastante arraigado na cultura humana,
isso não foi exigido nem de Israel.

Vegetarianismo
No Éden, observamos que o ideal para a humanidade era o vegetarianismo:
“Enquanto habitávamos no estado ideal do jardim do Éden, apesar de ter
domínio sobre todo o reino animal (Gn. 1:28), o homem estava estritamente
limitado a uma dieta vegetariana (v. 29). De fato, em um estado de utopia, os
animais também seriam herbívoros. Isso reflete uma profunda reverência por
todas as formas de vida, um princípio fundamental que deve instruir nossa
compreensão de tudo o que se segue na Bíblia e de nosso relacionamento com
o mundo…
Depois do Dilúvio, o Eterno decidiu se relacionar com o homem de uma maneira
diferente e instituiu uma mudança grande. Em reconhecimento à incapacidade
do homem de atingir os padrões utópicos da era da Criação, Ele estabeleceu
uma nova organização mundial e fez uma aliança com a humanidade em sua
fundação. Como um elemento dessa organização, Ele fez a concessão do
consumo de carne animal depois que criatura não estivesse mais viva - sem das
distinções das espécies puras e impuras” (R. Moshe Shamah - Comentário da
Parashat Shemini)

Mínimo x Ideal
É importante relembrar:
“Os sete mandamentos não são um ‘limite’ para o
estrangeiro, ou como alguns dizem, o sistema ‘deles’. Um
rabino certa vez ensinou: as leis noéticas são o essencial
fundamental para permitir que um ser humano retenha o
seu direito à vida. Não é o ‘seu’ sistema, ou um sistema
para perfeição. Ao contrário, as leis noéticas são um ponto
de partida - não um destino exaltado.” (Perfection: Human
Accomplishment - Not a Jewish Birthright - R. Moshe BenChaim)

Mínimo x Ideal
Tomando como exemplo a segunda lei, temos:
O Proibido: Alimentar-se de membro extraído de animal ainda vivo.
O Mínimo: Abster-se de tal consumo abominável.
Direito à vida

O Bom: Exercer limites sobre o apetite ou abster-se de costumes
idólatras (tendo por referência os mandamentos da kashrut).
Galardão Adicional

O Ideal: Vegetarianismo. Embora hoje não exigido nem de Israel, é
descrito na Torá como a condição original do Éden.
Não se pode ir abaixo do mínimo! Mas, quanto mais se tende ao
ideal, mais se é abençoado, nesta vida e no mundo vindouro.

Metas Alcançadas
Na aula de hoje você aprendeu 8 coisas importantes:
✓Entender que esta é a única lei que se originou, de fato, com Noé (as demais são leis naturais).
✓Essa lei é entendida como proibição de consumir membro de animal ainda vivo.
✓O monoteísta noaico não perde o direito à vida por fazer tal coisa com aves ou peixes, mas
muitos comentaristas entendem que tal prática deve ser evitada mesmo assim.
✓O que contamina alguém quanto a comer animais ‘puros’ ou ‘impuros’ é o não refrear seu
apetite, e não o animal em si.
✓A kashrut judaica é composta por diversos mandamentos, que foram dados por diversas razões
distintas.
✓Um monoteísta noaico pode cumprir qualquer desses preceitos (desde que o faça com
seriedade).
✓Um monoteísta noaico pode ainda olhar para esses preceitos como inspiração, ajustando a
prática à sua própria realidade. (Ex: não comer coisas consagradas, preocupar-se com a saúde,
entre outros)
✓O vegetarianismo é o ideal que era vivido no Éden, e é portanto a melhor condição de todas.
Mas, não foi exigido nem mesmo a Israel, devido à dificuldade que isso trazia.

