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Eliminando Mitos

Eliminando Mitos
Neste ponto, é importantíssimo eliminar mitos, que podem surgir de
uma compreensão equivocada sobre o monoteísmo noético:
1 - Monoteístas noéticos são obrigados a trabalhar no Shabat
(“sábado”)
2 - Monoteístas noéticos não podem fazer reuniões, liturgias ou
atividades religiosas.
3 - Monoteístas noéticos podem pertencer a outras religiões.
4 - Monoteístas noéticos são obrigados a comer comida não-kasher.
5 - Monoteístas noéticos não podem frequentar sinagogas judaicas.
6 - Monoteístas noéticos não podem ter crenças adicionais.

O Shabat
Não é verdade que os monoteístas noéticos são obrigados a trabalhar no Shabat.
“Se um fogo irrompe no Shabat e um estrangeiro vem extinguí-lo, não devemos dizer a ele:
‘Extingue-o’, nem devemos dizer ‘Não o extingas’, pois o seu repouso dele não é nossa
responsabilidade. O mesmo se aplica em todas as situações semelhantes.” (Mishnê Torá - Livro
dos Tempos - Leis de Shabat 6:4)
Não compete ao povo judeu dizer quando outras nações devem repousar, assim como não
compete a outras nações dizerem quando o judeu deve repousar.
Mesmo hoje, boa parte dos brasileiros não trabalha no período que compreende o Shabat.
Se o monoteísta noético opta por repousar nesse dia, ou mesmo fazer dele um dia sagrado, de
oração, comemorar e lembrar dele como memorial da criação (Gn. 2:1-3), não há qualquer
problema.
O único problema é observar o Shabat como se fosse um judeu, ou dizer-se israelita, se não o
for, nem estiver treinando para um guiur (nacionalização/‘conversão’)
Vale lembrar que a maioria das pessoas, mesmo entre os sabatistas, não observa Shabat como o
povo judeu, haja vista que as leis de Shabat são bastante rigorosas. (Ex: Não se pode retirar de
casa ou levar para casa nenhum objeto).

O Shabat
E quanto ao texto da Torá que fala de estrangeiros?
"Mas o sétimo dia é o sábado do Eterno teu Senhor; não
farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha,
nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o
teu estrangeiro, que está dentro das tuas portas.” (Ex. 20:10)
Trata-se de um problema de tradução. A referência aqui é ao
guêr ()גֵּר, mais especificamente ao guêr sedeq, que é aquele
que se naturaliza israelita.
Quando a Torá se refere ao estrangeiro noutra nação, o
termo usado é nokhri ()נָכ ְִרי.

O Shabat
Por isso, a Torá deixa claro:
"Mas o sétimo dia é o sábado do Eterno teu Senhor; não
farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua
filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu
animal, nem o teu estrangeiro, que está dentro das tuas
portas.” (Ex. 20:10)
Trata-se de um problema de tradução. A referência aqui
é ao guêr ()גֵּר, mais especificamente ao guêr sedeq, que
é aquele que se naturaliza israelita.

O Shabat
Por isso, a Torá diz:
"Guardarão, pois, o sábado os filhos de Israel, celebrando-o nas
suas gerações por aliança perpétua. Entre mim e os filhos de Israel
será um sinal para sempre; porque em seis dias fez o Senhor os
céus e a terra, e ao sétimo dia descansou, e restaurou-se.” (Ex.
31:16-17)
Embora seja permitido aos monoteístas noéticos lembrarem do
sábado como memorial, descansarem, e mesmo estudarem, para
guardar o sábado como um judeu, é preciso fazer-se parte da
aliança nacional de Israel.
Em outras palavras, nesse caso é preciso fazer guiur
(naturalização/‘conversão’).

Alimento Não-Kasher
É verdade que um monoteísta noético não pode comer
alimento kasher? Ou mesmo que está obrigado a comer
porco?
Resposta: Não!
Como já dito:
“Se um Ben Noah [i.e. um monoteísta noético] 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)

Alimento Não-Kasher
Maimônides, por exemplo, deu uma razão nutricional:
“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)” (Moré Nebhukhim/O Guia dos Perplexos 3:158)

Reuniões e Ritos
É verdade que monoteístas noéticos não podem fazer reuniões, ritos, solenidades
religiosas, etc.?
Resposta: Não!
“Noéticos podem construir altares ao Eterno e oferecer sacrifícios hoje, assim como
fizeram os patriarcas de Israel: Abraão, Isaque e Jacó….
O que é bem mais simples, mais prático e muito menos custoso e difícil é `abhodá
shebalebh - o serviço do coração: a oração. Novamente, com crença e intenções
puros, o noético justo, humilde e pleno e íntegro de coração pode orar tal como os
mestres espirituais de Israel oraram ao longo das épocas: com palavras espontâneas
ou em oração regular e planejada (desde que não crie um novo rito religioso que seja
visto como obrigatório, em voz alta ou em meditação quieta, em um local apropriado
para adoração ou na natureza, com lágrimas sinceras de lançar seu fardo sobre o
Eterno, ou com alegria extasiante e entusiasmo que alguém sente ao relatar os Seus
louvores e recordar as Suas misericórdias e livramentos, permanecendo imóvel ou
orando através da dança… O mundo espiritual é tão aberto para o noético justo
quanto é para o judeu justo.” (R. Michael Bar-Ron - Guide to the Noachide pg. 5)

Reuniões e Ritos
De onde vem esse mito então?
Resposta: Da confusão entre ter uma liturgia, prática ou solenidade
religiosa, e estabelecê-la como obrigatória.
“Noéticos não podem criar seus costumes originais de adoração,
cerimônias religiosas, ou quaisquer outras obrigações religiosas
para serem tratadas como lei ou postas em pedra…
Por exemplo, enquanto uma comunidade ou um indivíduo são livres
para desenvolverem suas própria cerimônia de oração, não podem
considerá-las como tendo peso de lei. Uma vez que o Eterno deixou
assuntos de adoração e cerimônia como questão de opção pessoal
para noéticos, deve permanecer assim.” (R. Michael Bar-Ron Guide to the Noachide Pg. 57)

Reuniões e Ritos
Em suma, um monoteísta noético pode, e deve, buscar
adorar o Eterno da forma que melhor convier.
Mas não pode, por exemplo, dizer que se determinada
pessoa não se ativer a uma prática religiosa X, ela será
considerada menos justa aos olhos do Eterno.
Ou, afirmar que se alguém não tiver uma crença Y, não
irá ter vida no mundo vindouro.
Tais coisas constituiriam em acréscimos às leis
universais!

Reuniões e Ritos
No Tanakh (Bíblia Hebraica) há vários exemplos de
pessoas não-israelitas fazendo festividades, orações,
jejuns e diversos ritos perante o Eterno, desde a Torá até
os profetas.
Exemplos:
"E Abel também trouxe dos primogênitos das suas
ovelhas, e da sua gordura; e atentou o Senhor para Abel
e para a sua oferta.” (Gn. 4:4)

Reuniões e Ritos
“E fez uma proclamação que se divulgou em Nínive, pelo
decreto do rei e dos seus grandes, dizendo: Nem homens, nem
animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem se
lhes dê alimentos, nem bebam água; Mas os homens e os
animais sejam cobertos de sacos, e clamem fortemente ao
Eterno, e convertam-se, cada um do seu mau caminho, e da
violência que há nas suas mãos. Quem sabe se se voltará o
Eterno, e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de
sorte que não pereçamos? E o Eterno viu as obras deles, como
se converteram do seu mau caminho; e o Eterno se arrependeu
do mal que tinha anunciado lhes faria, e não o fez.”(Jn. 3:7-10)

Reuniões e Ritos
É portanto, saudável, que o monoteísta noético busque
se aproximar de pessoas com afinidade de pensamento,
convide outros para rezarem, e até mesmo se organizem
nos lares, ou em comunidades, com o propósito de
buscarem o Criador.
Como visto na primeira aula, a maneira de adorar o
Criador é algo cultural e inerente à realidade da pessoa.
O monoteísta noético deve, portanto, buscar aquilo que
possa lhe satisfazer. Seja estudo bíblico, oração,
cânticos, meditação, etc.

Religiões
“A aliança noética não é uma religião para a qual alguém deva se
converter, ou à qual uma pessoa precisa ser aceita. É uma estrutura
espiritual, moral, social, e legal divinamente ordenada na qual não-judeus
nascem - assim como todos nascemos na estrutura natural das leis e
limitações da Física…
Além da definição legal, é um direito de nascença - uma dádiva gratuita a
qualquer pessoa que nasce neste mundo - como fundação moral básica
para uma vida em harmonia com o Criador e com outras pessoas…
A simplicidade dessa aliança é impressionante. Não inclui cerimônias
religiosas, não requer serviços de sacrifícios, nem hierarquia sacerdotal.
Igualdade entre homens e mulheres. Igualdade entre todas as raças e
cores. Que visão… que mundo!

Religiões
Adequadamente, é proibido, segundo a Torá… criar religiões de
homens. Por que adicionar à simples perfeição da aliança do
Eterno? ‘Nada lhe acrescentarás nem diminuirás.’ (Dt. 13:1) Assim
como com o restante da Torá, acrescentar é subtrair. O sofrimento e
morte em nome de religiões de homens deve ser prova o suficiente
da sabedoria dessa proibição!” (R. Michael Bar-Ron - Guide to the
Noachide - Pg. 2-4)
“O princípio geral governando esses assuntos é: Eles não devem ser
permitidos a originarem nova religião ou criarem mandamentos para
si próprios baseados em suas próprias decisões. Eles podem ou se
tornarem prosélitos justos e aceitarem todos os mandamentos, ou
permanecerem com seus status sem acrescentar ou remover deles.”
(Mishnê Torá - Livro dos Juízes - Leis de Reis e Guerras 10:9)

Crenças Adicionais
É permitido ao monoteísta noético ter crenças adicionais?
Resposta: Depende da crença.
Via de regra, se a crença não fere as sete leis - principalmente o monoteísmo - não
é proibido.
“É proibido a um noético se ater a crenças não idólatras [mesmo as] que são
todas? A resposta é não, tais crenças não são proibidas.”
Desde que essas crenças não resultem em acréscimos àquilo que foi revelado
para a humanidade.
Exemplo: Mesmo sendo uma crença equivocada, é lícito acreditar que as pessoas
“morarão no céu”, mas não é permitido dizer que elas precisam fazer este ou
aquele rito religioso, ou impor esta ou aquela condição para que isso ocorra.

Sinagogas
Pode um monoteísta noético frequentar uma sinagoga?
Resposta: Sim!
“O Rei Salomão construiu o Templo Sagrado para ser uma casa de oração
para todas as nações. (Isaías 56:7) É apenas natural que as sinagogas
tradicionais abram suas portas aos noéticos também…
Exorto rabinos a agarrarem a oportunidade de santificarem o Nome do
Eterno buscarem os não-judeus em cumprimento ao nosso papel como
‘reino de sacerdotes’ sempre que possível - particularmente nesse
momento em que o movimento ainda está na sua infância, e os amigos do
povo judeu estão se tornando menores…
A própria presença dos não-judeus nos serviços e aulas de Torá
provavelmente inspirará judeus a se comportarem melhor do que eles
normalmente fazem entre eles.” (Guide to the Noachide - Pgs. 145 e 146)

Sinagogas
Por que há sinagogas que ‘barram’ não judeus?
Resposta: Não é por causa da lei judaica, mas por algumas preocupações históricas:
- Perseguições - Até hoje, há casos de pessoas entrando em sinagogas para agredir e até matar
judeus.
- Proselitismo - Há inúmeros casos de pessoas entrando em sinagogas para promover outras
religiões.
- Experiências negativas pregressas - Às vezes, experiências negativas tornam um grupo mais
reservado.
- Hábito - Séculos de perseguições, mortes e conversões forçadas.
- Receio de Assimilação - Uma sinagoga com muitos jovens solteiros pode se mostrar reticente a
receber jovens solteiros, por receio de que esses jovens busquem relacionamentos amorosos
fora do Judaísmo.
Ainda assim, se alguma sinagoga maltratar um não-judeu, tiver algum comportamento
discriminatório, etc. não pode ser considerada uma boa representação do povo judeu, nem
está de acordo com a lei judaica.

Sinagogas
É importante compreender, contudo, que a sinagoga foi
concebida para dar conta não só das exigências da aliança
nacional, como também do aspecto da cultura do povo
judeu.
Tanto que sinagogas de judeus ashkenazim (Leste Europeu)
podem ser muito diferentes das dos sefaradim (Oeste
Europeu/Norte da África), dos mizrahim (Oriente Médio).
Uma sinagoga pode não estar culturalmente adequada aos
anseios de um monoteísta noético para frequência regular.

Devo me tornar
judeu?

Devo me tornar judeu?
Essa é uma decisão de foro íntimo e pessoal. Mas, para ajudar a responder, seguem
algumas indagações que devem ser feitas:
1) Moro próximo a uma comunidade judaica, ou posso me mudar para perto de uma, ou
faço parte de um grupo que busca estabelecer uma?
2) Entendo que o que difere o judeu dos demais é uma aliança nacional, além da
individual, e que monoteístas noéticos não são espiritualmente inferiores em nada?
3) Acredito que possa contribuir para a missão nacional de Israel?
4) Estou disposto a fazer enormes sacrifícios pessoais, profissionais e sociais em prol de
me tornar judeu?
5) Entendo e aceito que possa ser perseguido, maltratado, humilhado, e discriminado?
6) Entendo que Israel vive a punição do exílio (Galut) e que, ao me tornar parte do povo,
eu partilho de sua punição?

Devo me tornar judeu?
Essa é uma decisão de foro íntimo e pessoal. Mas, para ajudar a responder, seguem
algumas indagações que devem ser feitas:
7) Desejo cumprir todos os mandamentos, conforme determina a lei judaica, e não apenas
alguns, nem pretendo cumprir ‘da minha cabeça’?
8) Meu cônjuge pretende se converter comigo?
9) Entendo que, mesmo não sendo o ideal, existem enormes dificuldades no processo de
conversão no Brasil, e estou disposto a passar pelo que a comunidade local recomendar?
10) Me identifico integralmente com a forma litúrgica do Judaísmo, inclusive as rezas
formatadas e repetidas?
11) Gosto de ler e de estudar, e estou disposto a passar um bom tempo fazendo isso?
12) Estou plenamente consciente de que o processo não tem volta, e que se não for
observante da Torá, posso trazer consequências graves sobre o povo judeu e sobre mim
mesmo?

Devo me tornar judeu?
Se você respondeu sim a todas essas perguntas, é um
provavelmente bom candidato à naturalização (guiur).
Se respondeu não a qualquer uma delas, é pouco
provável que a naturalização seja recomendável no seu
caso em particular.
Lembre-se: O monoteísta noético pode voluntariamente
cumprir quase toda a Torá, mesmo sem intenção de se
tornar judeu.

Metas Alcançadas
Na aula de hoje você aprendeu 10 coisas importantes:
✓Monoteístas noéticos podem repousar no Shabat, se desejarem. Podem, inclusive, considerá-lo como
um dia sagrado. Só não podem guardá-lo como um judeu ou dizerem-se israelitas.
✓Textos da Torá que falam sobre o estrangeiro guardar Shabat referem-se ao estrangeiro que se
naturaliza (guêr sedeq) e não a qualquer estrangeiro.
✓Para observar o Shabat como um judeu, deve naturalizar-se (guiur).
✓É totalmente permitido ao monoteísta noético comer alimento kasher, se assim o desejar.
✓Monoteístas noéticos podem adorar o Eterno da forma que mais lhes for apropriada, segundo a sua
cultura. Mas, não podem impor ritos ou crenças como leis espirituais.
✓Pela mesma lógica acima indicada, é proibido a um Monoteísta noético criar uma religião humana.
✓É permitido ao monoteísta noética ter crenças adicionais, sejam elas equivocadas ou não, desde que
não a imponham como condição de espiritualidade.
✓É totalmente permitido ao monoteísta noético frequentar uma sinagoga, mas pode não ser o local ideal
para seus anseios culturais.
✓Há razões pelas quais muitas sinagogas impedem a frequência de não-judeus, mesmo que isso não seja
ideal. Contudo, discriminação nunca se justifica no Judaísmo, em hipótese alguma.
✓Há perguntas que alguém deve se fazer antes de tomar a decisão pessoal de se tornar ou não judeu.

Gostou da aula?
Se você gostou da aula, faça uma doação para que
continuemos nosso trabalho, e possamos, inclusive,
gravar as aulas e armazená-las online.
As doações são voluntárias, e todas muito apreciadas.
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