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Além da Terceira Lei

Além da Terceira Lei
Na Terceira Lei, vimos a proibição de assassinar, e
também suas leis derivativas. Mas, para o monoteísta
noético que quer ir além, é possível fazer mais ainda.
Se a terceira lei proíbe matar o físico, é também
louvável não matar a reputação.
Além disso, é possível também lutar pelos direitos de
quem não pode defender a própria vida.

Não Matar a Reputação
Isso se refere ao mau uso da língua, promovendo destruição:
“Uma pessoa que coleta fofoca acerca de um colega viola
uma proibição, conforme é dito: “Não andarás como
mexeriqueiro entre o teu povo.” [Lv. 19:16]
Apesar dessa transgressão não ser punida com açoites, é
uma grande impiedade
que pode causar a morte de
israelitas. Por isso “não te porás contra o sangue do teu
próximo” é posto logo em seguida a ela na Torá” (Mishnê
Torá - Livro do Conhecimento - Leis de Conhecimento 6:1)

Não Matar a Reputação
“A língua destrutiva mata três: aquele que a profere,
aquele que a ouve, e aquele sobre quem se fala.
Aquele que a ouve mais do que aquele que a
fala.”” (Mishnê Torá - Livro do Conhecimento - Leis de
Conhecimento 6:3b)
Observe como utilizar a língua de maneira destrutiva é
equiparável ao assassinato.
Da mesma forma que o assassinato físico, assassinar
a reputação de alguém com histórias, verdadeiras ou
falsas, é irreversível.

Não Matar a Reputação
“Nossos sábios diziam: “Há três transgressões para os
quais a retribuição a alguém ocorrem neste mundo, [e
ainda assim a ele] é negado uma porção no mundo
vindouro: idolatria, relações sexuais ilícitas, e assassinato.
A língua destrutiva é equivalente a todas elas”
Nossos sábios também diziam: “Aquele que profere língua
destrutiva é como alguém que nega o Eterno, conforme é
dito: “Dominaremos pela nossa língua, nossos lábios
trabalham para nós, quem nos será senhor?” [Sl.
12:5]” (Mishnê Torá - Livro do Conhecimento - Leis de
Conhecimento 6:3a)

Dois Tipos de Língua Destrutiva
A língua destrutiva não é necessariamente aquela que
profere apenas mentiras:
“Quem é um mexeriqueiro? É alguém que coleta
informações e vai de pessoa em pessoa, dizendo: “Isto é o
que tal e tal pessoa disse”; “Isto é o que eu ouvi acerca de
tal e tal pessoa.” Mesmo se as afirmações forem
verdadeiras, elas trazem a destruição do mundo.
Há uma impiedade ainda maior, que também está inclusa
nessa proibição: a língua destrutiva, isto é, relatar fatos
depreciativos acerca de um colega, mesmo se forem
verdadeiros.”

Dois Tipos de Língua Destrutiva
Porém, dizer mentiras é chamado de difamação do nome.
Diferentemente disso, a língua destrutiva é quando alguém se
senta e relata: “Isso é o que eu ouvi acerca dele”, falando de
coisas negativas. Acerca disso, é dito: “Que o ETERNO extirpe
os lábios hipócritas e a língua insolente.” [Sl. 12:4]” (Mishnê
Torá - Livro do Conhecimento - Leis de Conhecimento 6:1)
Embora não se perca o direito à vida, ambas as formas de agir
são extremamente negativas, e consideradas graves.
Difamar o nome é pior, porém a língua destrutiva que fala a
verdade também é extremamente danosa.
Falar a verdade não exime alguém de cuidar da língua.

Defender a Vida
A Bíblia Hebraica nos diz:
“Abre a tua boca a favor do mudo, pela causa de todos
que são designados à destruição. Abre a tua boca; julga
retamente; e faze justiça aos pobres e aos
necessitados.” (Pr. 31:8,9)
“Aprendei a fazer bem; procurai o que é justo; ajudai o
oprimido; fazei justiça ao órfão; tratai da causa das viúvas.
Vinde então, e argui-me, diz o ETERNO: ainda que os
vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão
brancos como a neve; ainda que sejam vermelhos como o
carmesim, se tornarão como a branca lã.” (Isaías 1:17,18)

Defender a Vida
Há religiões que pregam a passividade. Mas não são
esses os valores que o Eterno ensinou.
É louvável defender aqueles que não têm capacidade
de defender a si próprios.
Isso inclui a defesa não apenas física, mas também da
reputação daqueles que são vítimas da língua
destrutiva.

Defender a Vida
Defender a vida inclui, também, atuar por campanhas
em favor da vida, procurar servir de apoio em situações
de desastre, e lutar contra a miséria.

Defender a Vida
Lembre-se: O fato do Eterno te conceder o direito à vida
não indica que você terá direito a outras coisas.
“O que tapa o seu ouvido ao clamor do pobre, ele mesmo
também clamará e não será ouvido.” (Provérbios 21:13)
“Porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as
ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo
e que deixes livres os oprimidos, e despedaces todo o
jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão
com o faminto, e recolhas em casa os pobres
abandonados; e, quando vires o nu, o cubras, e não te
escondas da tua carne?

Defender a Vida
Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura
apressadamente brotará, e a tua justiça irá adiante de ti, e a
glória do ETERNO será a tua retaguarda. Então clamarás, e o
ETERNO te responderá; gritarás, e ele dirá: Eis-me aqui. Se
tirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo, e o falar
iniquamente; E se abrires a tua alma ao faminto, e fartares a
alma aflita; então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão
será como o meio-dia. E o ETERNO te guiará continuamente, e
fartará a tua alma em lugares áridos, e fortificará os teus ossos;
e serás como um jardim regado, e como um manancial, cujas
águas nunca faltam. E os que de ti procederem edificarão as
antigas ruínas; e levantarás os fundamentos de geração em
geração; e chamar-te-ão reparador das roturas, e restaurador
de veredas para morar.” (Isaías 58:6-12)

Defender a Vida
“Ao ETERNO empresta o que se compadece do pobre,
ele lhe pagará o seu benefício.” (Provérbios 19:17)
“O homem bom se compadece, e empresta; disporá as
suas coisas com juízo. Porque nunca será abalado; o
justo estará em memória eterna. Não temerá maus
rumores; o seu coração está firme, confiando no
ETERNO. O seu coração está bem confirmado, ele não
temerá, até que veja o seu desejo sobre os seus
inimigos. Ele espalhou, deu aos necessitados; a sua
justiça permanece para sempre, e a sua força se
exaltará em glória.” (Salmos 112:5-9)

Defender a Vida
Quando defendemos a vida dos que não têm
condições:
• O Eterno ouve nossas orações
• O Eterno expia nossos pecados
• O Eterno nos protege
• O Eterno nos paga a nossa generosidade
• O Eterno não permite que nada nos falte

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: Assassinar e derivativos.
Direito à vida
O Mínimo: Não tirar a vida de alguém, salvo em caso
de
legítima defesa.

O Bom: Não causar mal a alguém fisicamente, nem à sua
reputação (i.e. evitar língua destrutiva)
Galardão Adicional

O Ideal: Lutar a favor da vida, especialmente daqueles com
menos condições.
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 8 coisas importantes:
✓Além de não matar o físico, o ideal é também não usar da língua destrutiva para matar a
reputação.
✓A língua destrutiva é equiparável ao assassinato, e destrói quem fala, quem ouve e de
quem se fala.
✓A língua destrutiva não depende de algo ser ou não verdade, e sim da intenção
destrutiva.
✓Quando há mentira, é chamada de difamação do nome.
✓É louvável defender o direito daqueles que por si não conseguem fazê-lo.
✓Defender a vida inclui, mas não se restringe a, campanhas em favor da vida, caridade,
ajudar vítimas de desastre, etc.
✓Quando não matamos, temos direito à vida. Mas, isso não significa que o Eterno nos
ouvirá ou nos responderá.
✓Quando defendemos a vida dos menos favorecidos, o Eterno nos retribui de maneira
extraordinária.

