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Não Blasfemar

A Segunda Lei
A segunda lei noética é definida por não blasfemar o Nome do Eterno.
“Não maldizer o Criador, o Mantenedor de toda a existência, por
nenhum nome se referindo a Ele, em nenhuma língua.
Isso não precisa ser um dos nomes hebraicos sagrados, mas mesmo
maldizê-lo por nomes como ‘Deus’ ou ‘Alá’. [Mishnê Torá - Livro do
Conhecimento - Leis de Idolatria 2)
Contudo, o juizo de alguém que amaldiçoa usando os nomes
estrangeiros do Eterno depende de sua intenção…
[O problema de se maldizer é] somente quando a intenção é
direcionada ao Único, indivisível Criador de tudo o que existe.

A Segunda Lei
"Há uma opinião de que o nome Alá - ao invés de um cognato do nome
hebraico sagrado do Eterno, Eloah (um dos sete nomes sagrados do
Eterno em hebraico que não pode ser apagado [Leis de Fundamentos
6:1-2] é na realidade derivado da antiga deusa da lua Babilônia.
Se alguém se refere a Alá dessa maneira, como se referisse a um ídolo,
não há proibição em maldizê-lo.
Adequadamente, por mais improvável que esse caso seja; se alguém
maldissesse o nome do Eterno sem nenhuma intenção direcionada ao
verdadeiro Criador, mas somente à falsa divindade original que portava
aquele nome (Isaías 65:11), não haveria punição.
A intenção de quem amaldiçoa deve ser verificada.” (Guide for the
Noachide - Pgs. 33 e 34)

A Segunda Lei
Em suma, pode-se dizer que essa lei aborda o seguinte
aspecto:
- Não maldizer o Eterno ou um de seus nomes;
- Isso inclui qualquer termo usado para se referir a Ele;
- Não se aplica caso a pessoa esteja utilizando o termo
para se referir a outra divindade.
- Evidentemente, leva-se em conta a ignorância, pois
depende da intenção.

Indo Além

Além da Segunda 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: não fazer mau uso do Eterno, e bendizer o
Seu Nome.
Mas, como desenvolver tais coisas?

Não Fazer Mau Uso
Como poderíamos evitar o mau uso do Nome do Eterno?
A Torá diz: “Não tomarás o nome do Eterno teu Senhor em
vão; porque o Eterno não terá por inocente o que tomar o
seu nome em vão.” (Êxodo 20:7)
Há duas aplicações para lashaw (שּּוְא
ָ ) ַל: desnecessário, ou
falso.
Isso se aplica, inclusive, a fazer bênçãos intencionalmente
proclamando algo que não foi ordenado. (Ex: um
monoteísta noético proclamar a bênção de acendimento
das lâmpadas de Shabat, dizendo ter sido ordenado a isso)

Não Fazer Mau Uso
A segunda aplicação é explicada por Maimônides:
“É quando uma pessoa jura que algo é o oposto do que é
de fato; ou que algo existe, quando de fato é impossível;
ou que ele transgredirá um mandamento da Torá. Assim
também se jura um fato óbvio e incontroverso, tal como
jurar ao Eterno que qualquer coisa que é abatida irá
morrer. Isso também é considerado um juramento
vão.” (Livro dos Mandamentos- Mandamento Negativo 62)
Exemplos: “Eu juro em nome de… que o céu é verde” ou
“Eu juro em nome de… que vou matar fulano!”

Não Fazer Mau Uso
Outra aplicação é a falta de reverência aos Nomes do
Eterno. Exemplos:

Não Fazer Mau Uso
Os judeus também têm um mandamento que diz:
“Quem quer que destrua os santos e puros nomes pelos
quais o Sagrado, bendito seja Ele, é chamado é passível de
açoites, segundo a Escritura.
Acerca da adoração a falsos deuses, é dito: “E destruireis o
seu nome daquele lugar.
Assim não fareis a ADONAY vosso Elohim.” [Dt. 12:3-4]

Não Fazer Mau Uso
Há sete nomes:
1 - O Nome escrito com Yud-Hê-Waw-Hê [YHWH]. Esse é o nome explícito, e também é
escrito Alef-Dalet-Nun-Yud [ADONAY].
2 - EL
3 - ELOAH
4 - ELOHIM
5 - ELOHAY
6 - SHADAY
7 - SEBHA’OT
Quem quer que apague mesmo uma letra [da forma hebraica de qualquer] desses sete
nomes é [passível de] açoites.” (Livro do Conhecimento - Leis de Fundamentos da Torá
6:1-2)

Não Fazer Mau Uso
Se um monoteísta noético quiser ser particularmente
zeloso com esses nomes, evitando apagá-los caso os
escreva, isso também é louvável.
Vale ressaltar que a prática de escrever D’us, D-us, S’nhor
ou coisa do gênero não tem fundamento na lei judaica.
Mas, ainda assim, se alguém deseja fazê-lo para
demonstrar reverência, é louvável.
Todo ato de cuidado e reverência para com um termo
usado para se referir ao Eterno, se não for algo obsessivo
e exagerado, é louvável.

Bendizer o Nome
A Bíblia Hebraica nos diz:
“Bendirei o ETERNO em todo o tempo; o seu louvor
estará continuamente na minha boca.” (Sl. 34:2)
“Cada dia Te bendirei, e louvarei o teu nome pelos
séculos dos séculos.” (Sl. 145:2)
É, portanto, prática comum no Judaísmo bendizer o
Eterno continuamente. Com uma ressalva importante:
“Da intenção do coração depende a validade das
palavras.” (b. Berakhot 15a)

Bendizer o Nome
No Judaísmo, temos que “todas as bênçãos podem
assim ser divididas em três categorias:
1) Bênçãos sobre benefícios
2) Bênçãos sobre mandamentos
3) Bênçãos recitadas como expressões de louvor e
agradecimento ao Eterno e como formas de petição, para
que possamos sempre nos lembrarmos do Criador e
temê-Lo.”
(Mishnê Torá – Livro do Amor – Leis de Bênçãos 1:4)

Bendizer o Nome
1) Bênçãos sobre benefícios
A terra pertence ao Eterno. Se derivamos dela algum benefício,
isso ocorre por permissão do Eterno. Por isso, o Judaísmo tem por
premissa bendizer o Eterno antes de se beneficiar de alimentos,
aromas agradáveis, etc.
2) Bênçãos sobre mandamentos
São feitas agradecendo a oportunidade de cumprir um
mandamento. Só devem ser feitas se a pessoa tem aquela
obrigação.
Exemplo: Uma mulher não diz: “Bendito és Tu Eterno… que me
ordenaste a colocar tefilin” porque ela não tem essa obrigação.

Bendizer o Nome
3) Bênçãos de louvor e agradecimento
Geralmente louvam ou agradecem coisas que já
recebemos. Exemplos: acordar de manhã, chegar a
época festiva, agradecer pelo alimento, etc.
Um monoteísta noético pode usar qualquer bênção de
benefício, ou de louvor/agradecimento da liturgia judaica,
se assim o desejar.
Só deve ter cuidado com as bênçãos de mandamentos,
se certificando antes de que o mandamento se aplica a
ele (algo que os judeus também precisam fazer!)

Bendizer o Nome
Se preferir, o monoteísta noético pode fazer suas
próprias bênçãos, sejam elas espontâneas ou
formatadas.
A prática de bendizer o Nome do Eterno continuamente
é louvável, e nos aproxima dEle em nosso dia-a-dia.
“Mas nós bendiremos ao ETERNO, desde agora e para
sempre. Louvai o ETERNO.” (Sl. 115:18)

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: Maldizer o Nome do Eterno, ou termo que se refira a
ele.
Direito à vida

O Mínimo: Não proferir blasfêmia
O Bom: Não fazer mau uso de um Nome ou termo que se refira
Galardão Adicional
ao Eterno.
O Ideal: Bendizer o Nome do Eterno continuamente.
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:
✓A proibição de maldizer o Nome do Eterno inclui nomes e títulos em qualquer idioma, pois o que importa
é a intenção.
✓Ela não se aplica caso a pessoa queira maldizer outra divindade, mesmo que use termo semelhante.
✓Leva-se em conta a ignorância da pessoa que comete o ato.
✓Pode-se ir além do mínimo exigido ao: não fazer mau uso, e ao bendizer o Nome do Eterno.
✓Não fazer mau uso inclui não jurar falsamente, ou proclamar inverdades (mesmo bênçãos) usando o
Nome dEle.
✓Não fazer mau uso também inclui não tratar o Nome dEle de forma irreverente ou que leve à
banalização.
✓No Judaísmo, bendizer inclui três categorias: benefício, mandamento e agradecimento.
✓Um monoteísta noético pode, se desejar, usar bênçãos da liturgia judaica para benefício e
agradecimento.
✓Para mandamento, deve se certificar de que é obrigado por aquele mandamento, para não proclamar
inverdade.
✓Se preferir, o monoteísta noético também pode criar suas próprias bênçãos formatadas ou espontâneas.

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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