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O Monoteísmo

Ecos da Primeira Lei
A primeira lei noética é definida por não negar o Eterno.
Por que não se exige que alguém acredite do Eterno?
“O primeiro mandamento é que somos ordenados a
adquirir conhecimento acerca da natureza de Elohim,
isto é, compreender que Ele é a Causa original e a
Fonte da existência de tudo o que há.” (Mandamento
Positivo 1 - Livro dos Mandamentos)
Não podemos controlar fé (convicção pessoal), mas
sim nossas atitudes.

Ecos da Primeira Lei
Tanto para o Judaísmo quanto para o Monoteísmo Noético,
não é necessário exigir que alguém acredite no Eterno, pois a
revelação do Eterno se torna clara quando buscamos adquirir
conhecimento dEle.
Ao não negar o Eterno, naturalmente o ser humano é levado
a buscar adquirir conhecimento ou entendimento acerca dEle.
“Todo aquele que está seriamente envolvido na busca da
ciência se convence de que um Espírito está manifesto nas
leis do Universo - um Espírito vastamente superior ao do
homem, e perante o qual nós, com nossos poderes
modestos, devemos nos sentir humildes.” (Albert Einstein)

Quem é o Eterno?
“A fundação de todas as fundações e o pilar da sabedoria é
conhecer que existe um Ser Primário que trouxe à existência
tudo o que há. Todos os seres dos céus, da terra, e tudo que há
entre eles veio à existência somente pela verdade do Seu ser.
Se alguém imaginasse que Ele não existe, não seria possível
nenhum outro ser existir.
Se alguém imaginar que nenhuma das criaturas existe à parte
dEle, somente Ele continuaria a existir, e a anulação da
[existência] deles não anularia a Sua existência, porque todas
as criaturas necessitam dEle [para existir], e Ele, bendito seja,
não necessita delas nem de qualquer um. Portanto, a verdade
dEle não se assemelha à verdade de nenhuma delas.

Quem é o Eterno?
Isso está implícito pela afirmação do profeta: “E o SENHOR
Eterno é a verdade.” [Jr. 10:10] – Isto é, somente Ele é verdadeiro
e nenhuma outro ser possui verdade que se compare à verdade
dEle. Isso é o que afirma a Torá: “Nenhum outro há senão Ele.” –
Isto é, à parte dEle, não há existência verdadeira, como a dEle. Se
alguém imaginasse que Ele não existe, não seria possível nenhum
outro ser existir.
Essa entidade é a Divindade do mundo, e o Senhor de toda a
terra. Ele contra a esfera com poder infinito e irrestrito. Esse poder
é ininterrupto, porque a esfera está constantemente revolvendo, e
é impossível que revolva sem que alguém a faça revolver. Ele, que
a faz revolver sem uma mão ou qualquer dimensão
corporal.” (Mishnê Torá - Livro do Conhecimento - Leis de
Fundamentos da Torá 1:1-3)

Forma Física?
“Eis que é afirmado explicitamente na Torá e nos Profetas que o
Sagrado, Bendito seja Ele, não tem corpo ou forma física,
conforme é dito: “Porque só ADONAY é Elohim, em cima no céu e
em baixo na terra.” [Dt. 4:39] e um corpo não pode existir em dois
lugares [ao mesmo tempo.]
Conforme é dito: “pois nenhuma figura vistes” [Dt. 4:15] e é dito: “A
quem, pois, me fareis semelhante, para que Eu lhe seja igual?” [Dt.
40:25] Se Ele tivesse corpo, se assemelharia a outros corpos…
Uma vez que foi esclarecido que Ele não tem um corpo ou forma
corpórea, fica também claro que nenhuma das funções do corpo
são apropriadas para Ele. Nem conexão nem separação, nem
lugar nem medida, nem subida nem descida, nem direita nem
esquerda, nem frente nem trás, nem levantar-se nem sentar-se.

Forma Física?
Ele não se encontra dentro do tempo, de modo a possuir
um princípio, um fim, ou idade. Ele não muda, pois não há
nada que o faça mudar.
A morte não se aplica a Ele, nem a vida, no contexto de
uma vida física. Tolice não se aplica a Ele, nem sabedoria
em termos de sabedoria humana.
Nem dormir nem acordar, nem ira nem riso, nem alegria
nem tristeza, nem silêncio nem fala, da maneira humana
que se entende a fala. Nossos sábios declararam: “Acima,
não há sentar-se ou levantar-se, separação ou conexão.

Forma Física?
Uma vez que é assim, todas as [descrições] do tipo e coisas
semelhantes que são relatadas na Torá e nas palavras dos Profetas –
todas elas são metáforas e figuras de retórica. “Aquele que habita nos
céus se rirá.” [Sl. 2:4] “Com as suas vaidades me provocaram à ira” [Dt.
32:21] “Assim como ADONAY se deleitava” [Dt. 28:63] Acerca de todas
essas afirmações, nossos sábios diziam: “A Torá fala na lingua do
homem.”
Isto é: “Acaso é a Mim que eles provocam à ira?” [Jr. 7:19] “Porque Eu,
ADONAY, não mudo.” [Ml 3:6] Agora, se Ele em alguns momentos se
irasse e em outros ficasse feliz, Ele mudaria. Contudo, todos esses
assuntos só se encontram acerca dos corpos escuros e baixos, aqueles
que habitam em casas de barro, e cuja fundação é o pó. Ao contrário,
Ele, bendito seja, está elevado e exaltado acima de tudo isso.” (Mishnê
Torá - Livro do Conhecimento - Leis de Fundamentos da Torá 1:8,11-12)

Indo Além

Além da Primeira Lei
Espera-se que, a medida que progrida em sua jornada
de desenvolvimento espiritual, o monoteísta noético vá
além de afirmar o Eterno, e também atinja dois
objetivos: o amor, e o temor a Ele.
Mas, como desenvolver tais coisas?

Amar e Temer
“Qual é o caminho para amá-Lo e temê-Lo? Quando se contempla
suas assombrosas e grandiosas obras e criações e aprecia a Sua
infinita sabedoria que ultrapassa toda comparação, imediatamente
se ama, louva e glorifica-O, ansiando com tremendo desejo de
conhecer o [Seu] grande Nome, conforme disse Davi: “A minha
alma tem sede do Eterno, do Poder vivo.” [Sl. 42:3]
Quando se continua a refletir nesses mesmos assuntos,
imediatamente se recolhe em temor e tremor, apreciando o quanto
se é uma criatura pequena, baixa e sombria, de pé com sua
sabedoria superficial e limitada perante Aquele que é perfeito em
conhecimento, tal como Davi afirmou: “Quando vejo os teus céus,
obra dos teus dedos… Que é o homem mortal para que te
lembres dele?” [Sl. 8:4-5]” (Mishnê Torá - Livro do Conhecimento Leis de Fundamentos da Torá 2:2)

O Amor
“Na expressão do Sifri: “Da afirmação ‘Amarás ao ETERNO teu Senhor’
[Dt. 6:5] posso saber como amar o Senhor? A Torá portanto diz: ‘e estas
palavras que Eu vos ordeno hoje estarão sobre o Teu coração’ [Dt. 6:6],
isto é, através disso se entende a natureza ‘dAquele que falou, e assim
trouxe o mundo à existência.’”
Disso fica claro que a meditação conduzirá ao entendimento, e então à
sensação de júbilo, e o amor se seguirá automaticamente.
Nossos sábios também disseram que esse mandamento inclui
convocar a humanidade a servir o Altíssimo, e a crer nEle. Isso é
porque quando você uma pessoa, por exemplo, você a elogia, e chama
os outros a se aproximarem dela. Assim também, se você ama
verdadeiramente o Eterno – através do teu entendimento e
compreensão de Sua existência – você certamente espalhará este
conhecimento verdadeiro, que você possui, aos ignorantes e aos tolos.

O Amor
Na expressão do Sifri: “’Amarás o ETERNO’, isto é, fazê-Lo amado
entre as criaturas como teu pai Avraham fez, conforme está escrito: ‘As
almas que ele fez em Harã.’ [“Gn. 12:5]
Em outras palavras: Assim como era Abraão, como ele amava,
conforme a Escritura testifica: “a “semente de Abraão que me amava
[Is. 41:8]. Este poderosos amor portanto o fez convocar a toda a
humanidade a crer no Eterno. Assim também, amarás a Ele ao ponto
de aproximar outros a Ele.
Em outras palavras: Abraão, como resultado de seu profundo
entendimento do Eterno, adquiriu amor por Eterno, conforme a
Escritura testifica: “a semente de Abraão, que Me amou” [Is. 41:8]. Este
poderosos amor portanto o fez convocar a toda a humanidade a crer no
Eterno. Assim também, amarás a Ele ao ponto de aproximar outros a
Ele.” (Livro dos Mandamentos - Mandamento Positivo 2)

O Temor
“Não sejas sábio a teus próprios olhos; teme ao ETERNO e
aparta-te do mal.” (Pv. 3:7)
“O quarto mandamento é a de que somos ordenados a
estabelecer em nossas mentes temor e tremor do Altíssimo,
para que não sejamos acomodados e despreocupados, mas
constantemente receosos quanto a um castigo
iminente.” (Livro dos Mandamentos - Mandamento Positivo 4)
Não confundir ‘temor’ com pânico!
O temor do Eterno deve, em casos normais, ser análogo ao
temor que um filho tem de seu pai, caso ande fora da linha.

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 primeira lei, temos:
O Proibido: Ter outros deuses, intermediários ou rejeitar o
Eterno
Direito à vida

O Mínimo: Não negar o Eterno (i.e. Reconhecê-Lo)
O Bom: Buscar conhecer o Eterno

Galardão Adicional

O Ideal: Amar o Eterno, e Temer o Eterno, relacionando-se com
Ele regularmente.
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:
✓Não se exige de ninguém ter fé, pois não se controla tal coisa.
✓O objetivo da primeira lei é conduzir o monoteísta a desejar adquirir conhecimento do Criador.
✓O Eterno é auto-existente, e a causa de toda existência.
✓O Eterno não tem forma física, nem se pode atribuir a Ele funções corporais, tempo, ou mesmo emoções
humanas. Tais coisas são meramente uma ‘linguagem humana’ usada pelas Escrituras.
✓O monoteísta noético pode ir além da primeira lei, e buscar amar e temer o Eterno.
✓O fundamento do amor e do temor ao Eterno estão em conhecê-Lo cada vez mais, buscando refletir
sobre Ele, e Sua obra, além, claro, das Escrituras.
✓O amor ao Eterno passa também pelo desejo de levar a humanidade a conhecê-Lo. Ressalta-se aqui
que isso é melhor feito com atitudes, do que com palavras.
✓O temor ao Eterno passa por compreender que há consequências para nossas ações, e que Ele pode
nos punir. Temor, contudo, não é pânico.
✓É sempre de fundamental importância recordar que as leis noéticas representam um mínimo que
assegura o direito à vida, e não um ideal absoluto.
✓Quanto se faz, para além do mínimo, com base no que se aprende nas Escrituras sobre a vontade dEle,
mais se é abençoado.

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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