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Aula 7

Não Assassinar

A Terceira Lei
A terceira lei noética é definida por não assassinar.
Desde o Gênesis, o assassinato é crime terrível:
“E disse o Eterno: Que fizeste? A voz do sangue do teu
irmão clama a mim desde a terra.” (Gn. 4:10)
“Não cometer assassinato, cometer suicídio ou mesmo
abortar um feto humano que tem mais de 40 dias de
sua concepção…” (Guide for the Noachide Pg. 34)
Começaremos abordando esses dois casos
específicos.

O Suicídio
A vida pertence ao Eterno. Não temos o direito de tirar nem mesmo a
nossa própria:
“Apesar da tua vontade foste formado, e apesar da tua vontade
nasceste, e apesar da tua vontade, vives, e apesar da tua vontade
morres, e apesar da tua vontade, estás destinado a prestar contas e ser
avaliado perante o Supremo Rei dos Reis, o Sagrado, bendito seja
Ele.” (Mishná - Princípios Fundamentais 4:29)
Uma pessoa que tira a própria vida, conscientemente de seus atos,
perde o direito à vida.
Isso, contudo, não inclui pessoas que tiraram a vida devido a
enfermidade, ou sofrimento extremo, pois não estavam em plena
consciência ou controle de seus atos.
Isso também não inclui pessoas que dão a vida para salvar um terceiro.

O Aborto
O aborto só é permitido antes que a vida se forme
plenamente:
“…a forma de um feto humano se completa no quadragésimo
dia depois da concepção. Uma mulher que perde o bebê
com menos de 40 dias, não é considerado como se tivesse
abortado o feto.” (Mishnê Torá - Livro dos Sacrifícios - Leis
dos Primogênitos 4:12)
“Apenas após 40 dias de fertilização, ondas elétricas tal
como medidas por um EEG [Eletroencefalograma] podem
ser registradas do cérebro do bebê, indicando funcionamento
cerebral.” (H. Hamlin - Life or Death by EEG - Journal of the
American Medical Association)

O Aborto
Ou em caso de gravidez de risco
“… aborto só é permitido depois de 40 dias (antes dos quais
não é proibido) se a continuidade da gravidez apresenta um
risco físico certo e direto, uma ameaça existencial à vida da
mãe. Isso é porque é se trata de um caso extremo, impedindo-a
de ter tratamento médico que salve sua vida - que seria o aborto
neste caso - poderia ser igualado ao assassinato. Da parte dela,
seria totalmente justificável porque um não-judeu é isento das
leis noéticas em caso de risco às suas próprias vidas.”
“Quando complicações surgem e uma mulher grávida não pode
dar à luz, é permitido abortar o feto em seu ventre, quer com
uma faca ou com medicamentos.” (Mishnê Torá - Leis de
Assassinato e Preservação da Vida 1:9)

A Terceira Lei
“Todos os graus de assassinato estão inclusos nesta proibição:
Mesmo matar uma pessoa severamente ferida que está
prestes a morrer, mesmo de forma indireta - como colocar a
vítima no caminho da destruição, ou deixar a pessoa passar
fome. (Leis de Idolatria 9:6)
Assassinato médico: A proibição inclui casos criminais de
ativamente impedir tratamento médico - quando estiver em
suprimento suficiente - que definitivamente salvaria alguém em
caso de uma emergência médica que apresenta uma ameaça
certa e direta à vida.
Esse seria o caso de um hospital que friamente decide por fim
à vida de certos pacientes para cortar custos; não devido à
falta de pessoal ou medicamento.”

A Terceira Lei
“Não seria o caso para médicos lidando com ferimentos
em massa e uma quantidade limitada de suprimentos e
pessoal. Nessas circunstâncias, os médicos devem
compreensivelmente tomar decisões difíceis quanto a
quem tem as melhores chances de ser salvo através de
seus esforços, e quem não tem.” (Guide for the Noachide
Pg. 34)
No que diz respeito à questão médica, há duas proibições:
1) Negar atendimento médico que pode salvar uma vida.
2) Eutanásia.

Eutanásia
Diferença entre Eutanásia e Ortotanásia:
“Ortotanásia é o nome dado ao processo pelo qual se opta por
não submeter um paciente terminal a procedimentos invasivos
que adiam sua morte, mas, ao mesmo tempo, comprometem
sua qualidade de vida. Assim, a ortotanásia foca na adoção de
procedimentos paliativos, buscando o controle da dor e de
outros.” (Mariana Araguaia - Ortotanásia - Brasil Escola)
“A eutanásia é definida como a conduta pela qual se traz a um
paciente em estado terminal, ou portador de enfermidade
incurável que esteja em sofrimento constante, uma morte
rápida e sem dor. É prevista em lei, no Brasil, como crime de
homicídio.” (Lucas Oliveira - Eutanásia - Brasil Escola)

A Terceira Lei
“Matar um inimigo para salvar a própria vida, a própria
cidade, ou o próprio pais (como em uma guerra) ou as vidas
de outros que são vítimas alvo, não está incluso nessa
proibição, uma vez que não matar, neste caso, é comparável
a (embora não igual) suicídio de e assassinato. Além disso,
um não-judeu está isento das leis noéticas em caso de risco
para sua própria vida.
Contudo, um não-judeu que mata por motivo de vingança ou
com uso desproporcional de força (vide abaixo) é culpável
por assassinato - quer age por conta própria , ou como um
soldado seguindo ordens para que não vá para a prisão.”

A Terceira Lei
“O uso desproporcional de força é mencionado
especificamente na lei. O não-judeu com a habilidade e
recursos para desarmar um agressor sem matá-lo (tal
como ferindo um de seus membros) é passível se
atacar o agressor de forma que morra.” (Leis de Reis e
Guerras 9:6)” (Guide for the Noachide Pg. 34-35)
É sempre importante que se tente evitar a morte. Esse
deve ser tão somente o último recurso, e não deve ser
abusado.

Guerra e Legítima Defesa
A guerra é considerada caso de legítima defesa, ou de risco
presumido. Em ambos os casos, matar é permitido.
Isso é análogo à seguinte situação descrita na Torá:
“Se o ladrão for achado roubando, e for ferido, e morrer, o
que o feriu não será culpado do sangue. Se o sol houver
saído sobre ele, o agressor será culpado do sangue; o
ladrão fará restituição total; e se não tiver com que pagar,
será vendido por seu furto.” (Êxodo 22:2,3)
Defender-se é permitido. Vingar-se é proibido.

Guerra e Legítima Defesa
Todavia, há que se ter cuidado para não exercer
crueldade ou excesso de força, mesmo numa situação
de guerra.
É importante recordar que a violência entre seres
humanos é algo que sempre desagrada o Eterno.
O acima inclui nossa posição de apoio ou rejeição à
maneira como nosso governo age, ou nossa opinião
sobre a atuação de governos estrangeiros. Mesmo do
governo do Estado de Israel.

A Terceira Lei
A terceira lei é assim definida por Maimônides:
“Um estrangeiro que mata qualquer alma, mesmo um feto na
barriga de sua mãe, deve ser executado em retribuição por
sua morte. Semelhantemente, se matou uma pessoa que
teria de outra forma morrido no futuro próximo, colocou uma
pessoa perante um leão, ou fez a pessoa morrer de fome,
deve ser executado pois, de um jeito ou de outro, ele matou.
Semelhantemente, deve ser executado se matou um
perseguidor quando poderia ter salvado a vítima em
potencial ao ferir um dos membros do perseguidor.” (Mishnê
Torá - Livro dos Juízes - Leis de Reis e Guerras 9:4)

Pena de Morte
A Torá não é contra pena de morte. Pelo contrário, essa
é a pena para um assassino:
“Quem ferir alguém, de modo que este morra,
certamente será morto.” (Êxodo 21:12)
Essa também é a pena para quem descumpre os
princípios básicos das leis naturais.
Porém, não se exige do monoteísta noético, enquanto
indivíduo, que cumpra tal exigência.

Pena de Morte
“[Monoteístas] noéticos geralmente não são nem
encorajados nem se espera que violem as leis de sua terra
e sejam punidos por fazê-lo… Encorajamos os noéticos a
buscarem mudanças legislativas para pressionar seus
respectivos governos a se aproximarem da aderência a
todas as leis noéticas.” (Guide for the Noachide - Pg. 9)
A regra para Israel é a mesma: Judeus não podem fazer
justiça com as próprias mãos:
“Não pode haver pena de morte [em Israel] antes do
Templo ser reconstruído, mesmo depois do Sinédrio ser
restaurado.” (ibid)

Metas Alcançadas
Na aula de hoje você aprendeu 10 coisas importantes:
✓A proibição do assassinato é uma lei natural.
✓O suicídio é proibido, pois a vida pertence ao Eterno.
✓O suicida só é cobrado se tira sua vida tendo plena consciência e controle de seus atos
✓Só é permitido abortar em dois casos: quando o feto tem menos de 40 dias, ou quando a
gravidez oferece risco para a mãe.
✓Negar atendimento médico é considerado assassinato.
✓Praticar eutanásia é considerado assassinato.
✓É permitido matar em legítima defesa, ou para defender outros (como na guerra)
✓Vingança é considerado assassinato.
✓Pena de morte não só não é assassinato, como é a pena indicada para o assassinato.
✓O monoteísta noético não tem obrigação de executar penas, mas deve pressionar seu
país a adotar os valores do Eterno

