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Relações Ilícitas

A Quarta Lei
A quarta lei noaica é definida pela proibição a relações ilíticas.
“…inclui especificamente bestialidade, sexo anal homossexual entre
homens, adultério e incesto.
Para noaicos, os crimes de relação sexual proibida são somente para
intercurso vaginal e anal - não oral.” (The Guide for the Noachide pgs. 36 e
37)
“Um estrangeiro não é executado por adultério com a esposa de seu colega
exceto caso se engajem em relações à maneira normal, depois dela ter se
engajado em relações com seu marido pelo menos uma vez.
Contudo, se foi meramente consagrada ou passou por cerimônia de
casamento, mas nunca se engajou em relações com seu marido, não se é
passível [de pena de morte] por se engajar em relações com ela, conforme é
dito: ‘porque foi possuída por seu marido.’ (Gn. 20:3)” (Mishnê Torá - Livro
dos Juízes - Leis de Reis e Guerras 9:7)

Casamento
“Uma vez que não há rito ou cerimônia de casamento ou
divórcio para noaicos; para compreender… o adultério,
devemos primeiro entender quando um casamento noaico
começa e termina.
Casamento Noaico: Noaicos são considerados casados
especificamente desde o tempo do primeiro intercurso de uma
mulher com seu marido em razão de casamento por acordo
mútuo, quer no lugar de residência dele ou dela. Não há
cerimônia oficial prescrita. Desde que não constitua idolatria e
não seja reconhecida como rito religioso obrigatório, qualquer
cerimônia de casamento normativa é permitida.” (The Guide for
the Noachide)

Divórcio
“Divórcio Noaico: Além da morte, o casamento noaico
pode terminar em divórcio. Apesar de ser trágico e
destrutivo, o divórcio é plenamente permitido tanto a
noaicos quanto a judeus. O divórcio é reconhecido pela
lei desde quando o homem tira sua mulher de sua
casa, ou quando ela sai de seu lugar por vontade
própria. De fato, quando qualquer um dos dois toma a
ação de deixar ou expulsar o outro, estão divorciados…
Caso decidam posteriormente se reajuntarem e
viverem juntos como homem e mulher; são novamente
considerados como casados.” (The Guide for the
Noachide)

Divórcio
“Quando uma mulher estrangeira é considerada
divorciada? Quando seu marido a remove de sua casa
e a despede sozinha ou quando ela deixa seu domínio
e segue seu caminho. Eles não têm procedimentos
escritos de divórcio.
A questão não depende somente da vontade do
homem. Sempre que ele ou ela decide se separar, eles
podem e, então, não são mais considerados
casados.” (Mishnê Torá - Livro dos Juízes - Leis de
Reis e Guerras 9:8)

Adultério
“Em caso de adultério entre uma não-judia e um não judeu, sexo
vaginal (e não anal) é especificamente requerido para pena de morte…
Apesar do não-judeu não ser tecnicamente passível perante uma corte
terrena, um não judeu que conscientemente comete tal ato pode
certamente esperar retribuição divina.” (The Guide for the Noachide)
Mesmo não perdendo o direito à vida, há retribuição do Eterno, por ter
causado sofrimento, ter enganado, etc.
"Porque confiaste na tua maldade e disseste: Ninguém me pode ver; a
tua sabedoria e o teu conhecimento, isso te fez desviar, e disseste no
teu coração: Eu sou, e fora de mim não há outra. Portanto sobre ti virá
o mal, sem que saibas a sua origem, e tal destruição cairá sobre ti, sem
que a possas evitar; e virá sobre ti de repente desolação que não
poderás conhecer.” (Is. 47:10,11)

Incesto
“Para o noaico, o incesto inclui intercurso com a mãe, irmã de
mesma mãe, ou qualquer uma das esposas atuais ou
anteriores do pai. Mesmo se nasceu de ato temporário ou
intercurso casual. Acerca dessas leis, aquela que o concebeu
permanece sua mãe, e aquele por quem ele foi concebido, seu
pai (Leis de Reis e Guerras 9:7[5]). A proibição do intercurso
com a esposa do pai continua mesmo após a morte do pai.
(Leis de Relações Sexuais Ilícitas 9:8[6])
Enquanto outras formas de desvio sexual - tais como relações
maritais com a filha ou irmã paterna - são proibidas aos
israelitas pela lei da Torá, e podem até ser consideradas
terríveis, e podem até ser danosas para os indivíduos e para a
sociedade como um todo, não são punidas pela lei para
noaicos.”

Incesto
“Enquanto a permissão desses atos pode nos parecer revoltante, é
presumido que consentimento mútuo está envolvido. No mundo moderno,
a realidade dos pais coabitando com suas filhas é mais comumente
conhecido em contexto de casos de abuso sexual do que em contexto de
consentimento mútuo. Frequentemente aquele abuso existe com outras
crueldades perpetradas pelo pai em sua família. Em tais casos, porque o
pai força a si mesmo sobre a filha, torna-se estupro, um ato de sequestro,
que é punível com morte.” (The Guide for the Noachide)
Ao lado, estatísticas de problemas de saúde de
natureza genética decorrentes de incesto. Estudo
conduzido na Tchecoslováquia. O que pode fazer
incorrer em problemas relacionados à preservação da
vida.
Fonte: https://www.psychologytoday.com/blog/animals-and-us/201210/theproblem-incest

Homossexualidade
“Considerando as definições técnicas… é perfeitamente claro que - acerca
da homossexualidade - é o ato de intercurso proibido que faz alguém
passível [de punição]; não a orientação sexual de alguém. Nada na Torá
Escrita ou na tradição Oral implica que aqueles que são de persuasão
homossexual são considerados passíveis no céu ou na terra por sua
orientação - os sentimentos de seu coração…” (The Guide for the Noachide)
Essa é a mesma interpretação da Torá, a partir de:
“Com homem não te deitarás, como se deita com mulher; abominação
é.” (Lv. 18:22)
Nem a lei noaica, nem mesmo a lei judaica, entram no mérito do
relacionamento em si entre pessoas do mesmo sexo. Tão somente, proíbem
o ato sexual. Mais especificamente falando, o sexo anal.

Indo Além

Além da Quarta Lei
Espera-se que, a medida que progrida em sua jornada
de desenvolvimento espiritual, o monoteísta noaico vá
além, e também atinja dois objetivos: evitar a
promiscuidade (ou banalização do relacionamento), e
valorizar o seu casamento.
Mas, como desenvolver tais coisas?

Evitar a Promiscuidade
Observe o que a Torá diz:
“Portanto deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegarse-á à sua mulher, e serão ambos uma carne.” (Gn 2:24)
Embora a Torá não tenha proibido poligamia, concubinato, ou
mesmo divórcio, entende-se que tais permissões foram uma
exceção, para que isso não fosse pesado demais à
humanidade.
Todavia, observa-se o modelo do Éden como o ideal a ser
atingido: Que cada homem tenha uma única companheira,
com quem se torna uma só carne, de maneira definitiva.

Evitar a Promiscuidade
O livro de Provérbios diz ainda:
“Seja bendito o teu manancial, e alegra-te com a mulher da tua
mocidade. Como cerva amorosa, e gazela graciosa, os seus seios
te saciem todo o tempo; e pelo seu amor sejas atraído
perpetuamente. E porque, filho meu, te deixarias atrair por outra
mulher, e te abraçarias ao peito de uma estranha? Eis que os
caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e ele pesa
todas as suas veredas. Quanto ao ímpio, as suas iniquidades o
prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Ele
morrerá, porque desavisadamente andou, e pelo excesso da sua
loucura se perderá.” (Pv. 5:18-23)
A promiscuidade é um caminho de morte (literalmente falando),
porque leva a pessoa a se perder e a destruir sua vida.

Valorizar o Casamento
É importante entender que um cônjuge é uma dádiva do Eterno:
“Aquele que encontra uma esposa, acha o bem, e alcança a
benevolência do Senhor.” (Pv. 18:22)
E reconhecer e valorizar é fundamental:
"Levantam-se seus filhos e chamam-na bem-aventurada; seu
marido também, e ele a louva.” (Pv. 31:28)
Bem como compreender que a relação é uma via de mão-dupla:
"Eu sou do meu amado, e ele me tem afeição.” (Ct. 7:10)

Valorizar o Casamento
Um casal deve cultivar o romantismo:
“Eis que és formosa, meu amor, eis que és formosa; os teus
olhos são como os das pombas entre as tuas tranças; o teu
cabelo é como o rebanho de cabras que pastam no monte de
Gileade.” (Ct. 4:1)
E também a intimidade sexual. Sem qualquer culpa:
“As muitas águas não podem apagar este amor, nem os rios
afogá-lo; ainda que alguém desse todos os bens de sua casa
pelo amor, certamente o desprezariam.” (Ct. 8:7)

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: Engajar em relações incestuosas, adultério e sexo
anal entre homens.
O Mínimo: Não adentrar tais relações lícitas.

Direito à vida

O Bom: Não causar sofrimento a alguém, nem ser promíscuo.
Galardão Adicional

O Ideal: Manter-se monogâmico, evitando o divórcio e
valorizando o relacionamento.
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:
✓São proibidos ao monoteísta noaico: o adultério, a bestialidade, o incesto e a relação anal entre homens.
✓O Casamento Noaico se caracteriza por duas coisas: Consentimento em se casar, e consumação carnal.
✓O Divórcio Noaico se caracteriza por uma das partes deixar o convívio da outra.
✓O adúltero só perde o direito à vida quando há sexo convencional (vaginal), porém, se engana as pessoas,
pode ter certeza de que o Eterno punirá tais situações.
✓O incesto se qualifica em relacionar-se com a mãe, irmã de mesma mãe, ou esposa (atual ou não) do pai
(vivo ou morto).
✓Embora outras formas de incesto não tenham sido proibidas, possivelmente porque há sociedades que não
as poderiam suportar, devem ser evitadas, por questões de preservação à vida.
✓A relação anal homossexual entre dois homens é punida com perda do direito à vida. Outras formas não são
mencionadas nem na Torá, nem na lei noaica, sendo assim passíveis de interpretação.
✓Embora a Torá não tenha proibido poligamia, concubinato ou divórcio, percebe-se que o modelo ideal
perante o Eterno é que cada homem se una exclusivamente a uma mulher.
✓A promiscuidade é um caminho de morte (literalmente falando), porque leva a pessoa a se perder e a destruir
sua vida.
✓É importante aprender a valorizar o casamento, desenvolvendo uma relação de cumplicidade,
reconhecimento, romantismo e intimidade.

