Divulgação das Sete Leis Universais
Atenção:
Em todas as transliterações, o “ch” tem som de “RR” (exemplo: Nôach), e o “sh” tem som de “CH”
(exemplo: Hashém).
Este folheto contém palavras sagradas, manuseie-o com cuidado, e não o jogue na rua.

Você conhece o Noaísmo ou movimento Bnei Noach?
Já ouviu falar das Sete Leis Divinas Universais ou Sete Leis dos Filhos de Noá
(popularmente Noé; hebraico: Nôach)?

Antes de tudo, saiba que:
isto não é uma religião;
isto não é uma pregação;
isto não é para lhe converter.

Isto se trata simplesmente de um retorno às nossas raízes — origens —
espirituais, um retorno à verdadeira Espiritualidade.
Quando D’US criou Adão e Eva, ELE não deu a eles nenhuma religião. Não existia
cristianismo, islamismo ou budismo... . Eles também não eram judeus. E o que eles
eram? Adão e Eva, bem como Noá e Naamá e a família deles, eram apenas devotos
de Hashém. E como Adão e Eva e Noá e sua família serviam e devotavam D’US?
Em primeiro lugar, eles O conheciam, sim, eles conheciam HASHÉM:
eles sabiam que Hashém é O CRIADOR de toda a existência (física e espiritual), que
Hashém é O D’US INFINITO e que não há outros deuses; eles sabiam que Hashém
não é masculino nem feminino, que Hashém não é uma pessoa e não se parece com
uma pessoa; eles sabiam que Hashém não é físico nem espiritual; eles sabiam que
todos nós fomos criados para orar para Hashém e louvá-LO, e, eles sabiam que
Hashém pode ser encontrado em qualquer lugar, a qualquer momento, em qualquer
coisa e por qualquer pessoa.
Em segundo lugar, O PRÓPRIO HASHÉM deu a eles alguns mandamentos. Sim, tudo
o que eles tinham a fazer era tão somente cumprir tais mandamentos, não criar
religiões, crenças, rituais, cultos... . Os Mandamentos Noaíticos são hoje conhecidos
como as Sete Leis Universais ou As Sete Leis dos Filhos de Noá (Noé). Assumir
sobre si mesmo estes Sete Mandamentos Noaíticos da Torá é o que se constitui (o
que hoje chamamos de) Noaísmo ou movimento Bnei Noach.

Os Sete Mandamentos de Hashém D’US para toda a humanidade são:
1. Não pratique a idolatria:
dirija a sua espiritualidade exclusivamente para Hashém, O D’US que revelou a
Torá;
2. Não maldiga O NOME de D’US:
respeite D'us e louve-O e não fale blasfemamente de D'US;
3. Não assassine;
4. Não roube;
5. Não tenha casamentos ou relacionamentos que D’US não permite
(adultério, incesto, homossexualidade...);
6. Não coma animais vivos ou um membro que foi retirado enquanto eles ainda
viviam:
não devemos ser cruéis, e, não nos é permitido causar sofrimento
desnecessário a qualquer criatura;
7. Estabeleça leis sociais e tribunais de justiça.
Mas estas Leis são apenas morais! (Alguém pode argumentar.)
Sim, como explicou o Rebe (Rabi Menachem Mendel Schneerson): “Este código
Divino conhecido como Sete Leis de Noá (Noé) constitui o fundamento de toda a
moralidade. E elas se estendem, com as leis que delas derivam, a todos os aspectos
do comportamento moral. Este Código Moral Divino, predecessor de todos os
códigos humanos, é o único que contém aplicações universais e atemporais para
uma civilização boa e moral.”
“O fundamento do Código Noaítico é que não existe moralidade ou moral sem D'US.
O humanismo não basta. AQUELE que criou a vida humana também estabeleceu as
regras para tal vida e aplica essas regras. Qualquer um que quer servir O D'US deve
fazê-lo nos termos DELE. Estas Leis são instruções claras da Torá sobre quais devem
ser os objetivos e as aspirações de toda a humanidade. Nós podemos, e devemos,
fazer o que ainda tem de ser feito. Todas as nações devem observar os
Mandamentos ditados a elas pela Torá — as Sete Leis Universais de moralidade —
com o fim de obter a paz definitiva, a unidade entre todas as nações, o respeito por
toda a humanidade e a apreciação de um D'US universal. Isto transforma o mundo
em um belo lugar onde D'US escolherá habitar de maneira revelada, muito em
breve.” — Chabad.org .
Portanto, “o propósito é criar um movimento entre os não-judeus justos no mundo
inteiro, um abandono de todas as religiões e uma aceitação das Sete Leis Noaíticas.”
— Rabi Yitzchak Ginsburgh.
“O movimento Bnei Noach é a vida prática e espiritual que Hashém determinou para
os não-judeus. Não deveria haver religiões e coisas assim, já que O PRÓPRIO

Hashém estabeleceu que caminho os não-judeus devem seguir. Inclusive, entre as
suas obrigações está a proibição de criar religiões ou práticas religiosas (Chidúsh
Dat).” — Rabi Asher Cacua.
“A pessoa que adota as doutrinas básicas da Fé da Torá não se tornando membro
do povo judeu mas cumprindo estas regras básicas é considerado um indivíduo justo
e tem parte no Mundo Por Vir (a era prometida pelos profetas) já que,
definitivamente, contribuiu para torná-lo possível. Se o não-judeu opta por não
tornar-se membro do povo judeu, ele pode ser não-judeu e ser justo e amado por
D’US.” — Rabi Tzvi Freeman e Chabad.org .
É importante sabermos que a Torá não lista as Sete Leis Noaíticas, quer dizer, a
Torá não as apresenta como uma lista (como ela faz, por exemplo, com os dez
mandamentos — que são apenas para os judeus). Antes, é o Talmúd que aponta
sete leis aludidas na Torá e compila a lista de sete.
Este fenômeno que presenciamos hoje é o cumprimento das profecias bíblicas:
“Assim disse Hashém, O MESTRE das legiões: Nesses dias, dez pessoas de
diferentes línguas e de todas as nações segurarão uma ponta da roupa de cada
judeu e dirão: “Iremos contigo, porque (finalmente agora) sabemos que D’US está
contigo!”” — Zacarias 8:23
“A TI, Hashém, virão as nações desde as extremidades da Terra e dirão: “Nossos
pais herdaram somente mentiras e coisas vãs em que não há proveito.”” — Jeremias
16:19
“Então darei a todos os povos uma língua pura a fim de que invoquem O NOME de
Hashém e O sirvam em harmonia.” — Sofonias 3:9
“E não causarão dano e nada destruirão em MEU santo Monte (Tsión — onde será
reconstruído o Terceiro Templo), porque a Terra estará repleta do conhecimento de
Hashém, como as águas cobrem o mar.” — Isaías 11:9
Por fim, então, “Hashém será reconhecido REI sobre toda a Terra e nesse dia
Hashém será UM e O SEU NOME UM”, rapidamente e em nossos dias. — Zacarias
14:9 (entre outras).

Quer aprender mais sobre O D’US INFINITO Hashém, e SEUS Mandamentos
Universais?
Acesse: https://a-fe-original--noaismo.info, e leia as nossas páginas, e também
acesse a nossa página de posts: https://a-fe-original--noaismo.info/pagina-deposts .
Quer participar de uma Comunidade Virtual para receber as devidas orientações?
Acesse: https://www.facebook.com/groups/686254915365951 .
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