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Tribunais de Justiça

A Sétima Lei
A sétima lei noaica é um mandamento de se estabecer
um sistema judiciário.
“Esta é a obrigação de estabelecer sistemas de juízes
em cada cidade para julgar segundo as leis noaicas e
as enfatizar de forma semelhante, e advertir o público
contra transgredí-las.” (Guide to the Noachide - Pg. 47)
Essa obrigação tem algumas observações básicas.

A Sétima Lei
“Como as nações cumprem o mandamento de
estabelecer leis e cortes? Eles são obrigados a apontar
juízes e magistrados em toda grande cidade para
proferir julgamento acerca desses seis mandamentos e
exortar as pessoas acerca de sua
observância…” (Mishnê Torá - Livro dos Juízes - Leis
de Reis e Guerras 9:14)
Observe que esta é uma obrigação coletiva, que é
exigida da sociedade como um todo.

A Sétima Lei
Os seis mandamentos anteriores são considerados crimes
hediondos, e assim sendo, a punição para eles é a pena
capital.
“Uma estrangeiro pode ser executado na base do relato de
uma testemunha e o veredito de um único juiz. Não há
necessidade de advertência. Parentes podem servir de
testemunhas. Contudo, uma mulher não pode servir como
testemunha ou juíza para eles (em casos de transgressão às
7 leis)” (ibid)
Por que há diferenciação quanto à mulher?

A Sétima Lei
Esse é o único caso que, entre monoteístas noaicas,
há distinção de gênero. Há que se observar quatro
coisas:
1) A descrição do tribunal é para que os monoteístas
noaicos não achem que precisam seguir os moldes
judaicos. Podem, ao contrário, adotar outros moldes.
2) Os sábios consideram que seria pesado demais
exigir de uma mulher que se responsabilizasse como
juíza sobre crimes capitais. Isso ocorre para preservar
a mulher, já que se entende que os juízes seriam
constantemente pressionados, ameaçados, etc.

A Sétima Lei
3) A mulher não tem seu testemunho aceito, sem algo
adicional, em crime hediondo por razões simples de
entender: Em muitos casos, a mulher, por ser mais
frágil, se coloca como vítima, quando na realidade não
houve crime (vide exemplo da esposa do Potifar).
4) Porém, nesses casos, havendo outros elementos
(ex: corpo de delito), etc. isso é aceito. A Torá espera
que os sistemas judiciários evoluam.

A Sétima Lei
O que fazer quando não se pode aplicar esta sétima lei?
É importante reconhecer que esta é uma lei coletiva, da sociedade. O
indivíduo em si não está por ela obrigado:
“Não há intenção aqui de que os Noaicos sejam permitidos de serem
indiferentes à sua obrigação dada pelo Eterno de realizar justiça noaica: A
questão é que os Noaicos são geralmente nem encorajados nem se espera
que quebrem as leis de sua própria terra e sejam punidos por fazê-lo. Ao
contrário de Israel, os Noaicos não são obrigados a [como nação]
santificarem o Nome do Eterno (Qidush HaShem). Encorajamos os Noaicos
a buscarem mudanças legislativas que empurrem seus respectivos governos
sempre a se aproximarem da obediência a todas as leis noaicas.” (Guide for
the Noachide - pg. 9)

A Sétima Lei
Casos de isenção:
1) Força
“Um estrangeiro que é forçado por outra pessoa a transgredir um de seus
mandamentos é permitido transgredir. Mesmo se for forçado a adorar falsos
deuses, pode adorá-los. Pois as nações não são ordenadas a santificar o
Nome do Eterno.” (Mishnê Torá - Livro dos Juízes - Leis de Reis e Guerras
10:2a)
Além do pacto individual, Israel tem uma aliança coletiva. Por essa razão,
algumas coisas não são permitidas a Israel.
Por exemplo, se um judeu for obrigado a escolher entre perder a vida e adorar
uma divindade estranha, deve necessariamente escolher perder a vida.
Se o monoteísta noaico não fizer isso, ainda assim não perde seu direito à vida
no mundo vindouro.

A Sétima Lei
Casos de isenção:
2) Incapacidade Reconhecida
“Um estrangeiro menor de idade, surdo-mudo, ou tolo nunca
recebe punição porque eles não estão ligados a nenhum dos
mandamentos.” (Mishnê Torá - Livro dos Juízes - Leis de Reis e
Guerras 10:2b)
Analogamente, a exemplo do que acontece no sistema judiciário
de Israel, espera-se que a questão da incapacidade também
gere precedentes para que isso seja alegado noutros casos.
Por essa razão, entende-se que a pena capital é sempre o
último recurso.

Indo Além

Além da Sétima Lei

O monoteísta noaico que deseja além também neste
quesito pode fazer duas coisas: engajar-se na defesa
das leis, ou ainda transmitir a outros tais conceitos.

A Defesa das Leis
Defender as leis passa por conscientizar as pessoas que
o Eterno é soberano.
“Ele domina eternamente pelo seu poder; os seus olhos
estão sobre as nações; não se exaltem os rebeldes.” (Sl.
66:7)
“Alegrem-se e regozijem-se as nações, pois julgarás os
povos com equidade, e governarás as nações sobre a
terra. (Selá.)” (Sl. 67:4)
Muitas pessoas já creem no Eterno, mas não identificam
a soberania dEle em suas vidas.

A Defesa das Leis
Defender uma vida íntegra passa por esclarecer às pessoas
que a transgressão tem consequências.
“O que cava uma cova cairá nela; e o que revolve a pedra,
esta voltará sobre ele.” (Pv. 26:27)
Há quem acha que existem processos espirituais de se
isentar da responsabilidade (i.e. a culpa recai sobre um
expiador). Isso não é verdade!
“A alma que pecar, essa morrerá; o filho não levará a
iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A
justiça do justo ficará sobre ele e a impiedade do ímpio cairá
sobre ele.” (Ez. 18:20)

Ensinar as Leis
Qualquer pessoa pode ensinar monoteístas noaicos
acerca de qualquer aspecto das Escrituras.
Não existe ordenação eclesiástia para monoteístas
noaicos, por a Torá jamais fundou uma religião.
Ensinar é uma enorme virtude:
“A doutrina do sábio é uma fonte de vida para se
desviar dos laços da morte.” (Pv. 13:14)

Ensinar as Leis
A forma de ensino não precisa ser proselitista, nem agressiva.
Mire-se no exemplo que o Eterno desejava para Israel:
“Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem
se apraz a minha alma; pus o meu espírito sobre ele; ele trará
justiça às nações. Não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a
sua voz na praça. A cana trilhada não quebrará, nem apagará o
pavio que fumega; com verdade trará justiça.” (Is. 42:1-3)
Para ensinar a justiça, basta ser um bom exemplo, e estar sempre
disponível para falar de sua fé.

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: Uma nação não deve permanecer sem tribunal.
O Mínimo: Uma nação deve estabelecer cortes de justiça
Direito à vida

O Bom: Defender as leis noaicas, através da conscientização
sobre a soberania do Eterno, e as consequências.
Galardão Adicional

O Ideal: Ensinar as leis do Eterno, através especialmente do
exemplo, e do estar disponível.
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 10 coisas importantes:
✓É importante estabelecer um sistema judiciário que assegure o cumprimento das 6 leis.
✓O Judiciário é de responsabilidade da sociedade, e não de um indivíduo isolado.
✓Para o caso de descumprimento dos demais 6, a pena é capital
✓Para que a mulher fosse preservada, é proibido que a mulher esteja entre aqueles que decidem
sobre casos de pena capital.
✓Igualmente, para esses casos, o testemunho da mulher (sem adicionais) é inválido.
✓Caso um noaico seja coagido à força a transgredir um dos outros 6 mandamentos, está isento de
culpa.
✓Caso seja incapaz (como por exemplo um surdo-mudo), ou um menor de idade, está isento de culpa.
✓É possível ir além ao defender a soberania do Eterno e esclarecer as consequências de nossos atos.
✓É possível ir além ao ensinar as leis do Eterno, algo que qualquer pessoa pode fazer.
✓Ensinar as leis do Eterno não precisa ser por proselitismo. Basta dar o exemplo de conduta, e estar
aberto quando for procurado.

