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       O Grupo Retidão Noética é fruto da dedicação incondicional de pessoas

que ainda que espalhadas por todo o nosso país, não medem esforços em prol

da paz e união. A nós foi revelado a existência de um código universal de

imperativos morais dados por D-us ao mundo e chamado de as “Sete Leis de

Noé”. Nasceu então a ideia de oferecermos inicialmente um material para o

público em geral. Buscamos uma linguagem de comunicação simples, mas

refinada, acreditando que esta primeira versão da Revista RENONG

sensibilizará crianças, jovens, e adultos. Desejamos deste modo contribuir com

o internalizar e disseminar destes princípios básicos para uma sociedade mais

justa. Este exemplar conta a história da época em que o Criador trouxe a Justiça 

Divina ao mundo, destruindo daqueles tempos remotos a humanidade que

corrompeu a terra de todas as maneiras. E os únicos sobreviventes para dar

continuidade ao mundo foram Noé, sua família, e os exemplares dos animais.

Estes todos repovoaram o novo mundo, e assim Noé e os seus transmitiram os

princípios e leis fundamentais do Criador para as gerações futuras.

       Sentimos então a necessidade vital de expressar estes acontecimentos e

conceitos através deste trabalho singular, a fim de que pessoas possam vir a 

reavaliar seus atos para com o próximo, a criação e o Criador. Futuramente, se

D-us quiser, pretendemos continuar com “As aventuras de Seu Noé” nos dias

atuais. Relataremos experiências da RENONG: de pessoas participando e

contribuindo no desenvolver desta causa essencial para esta geração carente de

uma bússola moral. Para este grande projeto, contamos com o ajuda do

idealizador e coordenador desta obra, o Rabino Avraham Chachamovits, bem

como outros associados e colaboradores, todos trabalhando de forma 

voluntária, pois acreditamos que este é um projeto pela vida e construção de

um mundo melhor, um mundo de paz, um Brasil amado com mais dignidade.





Pela Graça de D-us*:

1. Não adorar falsos deuses.

2. Não blasfemar.

3. Não matar.

4. Não cometer relações ilícitas/imorais.

5. Não roubar.

6. Não comer um membro de um animal removido enquanto vivo.

7. Estabelecer cortes de justiça.

Rabino Avraham Chachamovits
Kislev 5775

 

       De acordo com a fé Judaica, D-us é Um. Não existe absolutamente

qualquer dualidade ou pluralidade n’Ele de qualquer maneira. A Torá

(Bíblia) apresenta sete mitsvót (“mandamentos/leis”) para os não-Judeus

observarem, e que constituem os alicerces da fé Monoteísta. De fato, estas

sete leis são os pilares da civilização humana, e são chamadas das “Sete Leis

de Noé”, uma vez que todos os seres humanos descendem de Noé. Com a

passagem do tempo essas obrigações se perderam. Assim, é importante

incentivar todos os povos a cumprirem com estas leis que certamente tem a

força de mudar o mundo. Estas “Sete Leis de Noé” são:

 

       INTRODUÇÃO

       O Rambam (Maimônides), o grande Sábio judeu ensinou que “Todo e

qualquer ser humano que fielmente cumpre estas leis é um Justo nas Nações

e ganhará uma porção no mundo vindouro”. Vemos que a Torá tem uma

dimensão global, portanto não é necessário a conversão ao judaísmo. As

Sete Leis de Noé demonstram que o Todo Poderoso tem regras e leis para

ambos judeus e gentios, e deste modo provê direcionamento para todos os

seres humanos. Estas leis foram entregues formalmente para o Povo de

Israel no evento do Monte Sinai, quando toda a nação recebeu de D-us as

613 mitsvót, e também as leis que deveriam ser ensinadas às Nações do

mundo, pois como foi dito: “O Povo de Israel será uma luz para as Nações”

(Isaías 49:6). Elas existem para o estabelecimento de um nível de moralidade

e um grupo de valores religiosos aplicáveis a todos os membros da raça

humana, desde modo permitindo que a humanidade se erga em uma

estrutura divinamente aprovada, criando para uma sociedade funcional,
vibrante e equilibrada.





Olá Caro leitor! 

Meu nome é 

Eu gostaria de iniciar uma 

jornada muito especial 

com vocês. 

Seu Noé. 

Nela, seremos primeiro 

lembrados de nosso ancestral 

mais iluminado, Noé. Sim, aquele 

da Arca e do Dilúvio que 

destruiu o mundo 

(Gênesis 6:13-14).

Tudo começou há muito tempo atrás,

quando D-us criou o primeiro Homem: Adão. 

Ele foi encarregado por D-us a manter a 

ordem no mundo, e vivia uma 

vida maravilhosa (Gênesis 2:8-9).
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Seu Noé.



No entanto, Adão não conseguiu se manter neste caminho tão especial.

Ele errou (Gênesis 3:6) e acabou vivendo os resultados de suas ações contrárias 

a este caminho (Gênesis 3:17-23).

Adão havia recebido leis de D-us para o comportamento ideal dos homens. E ele sabiamente as transmitiu 

para Shet (Gênesis 4:25), seu descente digno. Estas leis continuaram a ser transmitidas pelos

poucos homens retos daqueles tempos, até chegar a Noé, o último homem que honrou a D-us.

Adão 
Shet 

Iéred 
Enoque  

Lémeh 

Matusalém 

Noé**

Gênesis 5:3-29
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Noé respeitava muito as leis de D-us. De fato, “Noé foi um homem justo,

perfeito em suas gerações... e Noé andava com D-us” (Gênesis 6:9).

Os homens daqueles tempos rejeitaram o conhecimento da retidão

transmitido desde Adão, se rebelando contra D-us. E assim como está escrito: 

“Se encheu a terra de roubo e violência por causa deles” (Gênesis 6:13).
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Tantas as maldades que os homens faziam, que D-us decidiu destruir o mundo (Gênesis 6:13). E Ele instruiu Noé, 

o único justo da geração, para construir uma arca (verso 14)  e guardar tudo que restou de bom deste mundo, inclusive 

o conhecimento Divino. Em Hebraico, arca é tevah, significando também “palavra”.

E D-us disse a Noé: “Vem tu com toda tua família à arca, pois vi que eras justo diante de Mim nesta 

geração” (Gênesis 7:1). E Noé entrou na arca para cuidar da “palavra” de D-us, preservando 

assim as Suas Leis e preceitos, e os seres permitidos de entrar na arca para recomeçar o mundo.
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E o Dilúvio é anunciado por D-us: “Depois de 7 dias farei chover 40 dias e 40 noites, farei  desaparecer

toda existência de sobre a face da terra” (Gênesis 7:4). E assim, “Foi destruída toda existência 

que havia sobre a face da terra... Restando somente Noé e o que havia com ele na arca” (Gênesis 7:23).

Durante o ano do dilúvio, Noé e os seus estudavam as leis e preceitos 

Divinos, cuidavam dos animais e rezavam para D-us.
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Em tempo, “Secaram as águas de sobre a terra. E Noé tirou a coberta da arca,

e olhou e eis que se haviam secado as faces da terra” (Gênesis 8:13).

“E saíram Noé, seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos com ele”

(Gênesis 8:18). E então foi que Noé recebeu de D-us a 7ª Lei***, 

“A carne com sua alma estando com vida e seu sangue, não comereis” (Gênesis 9:4).
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E assim, “Os filhos de Noé que saíram da arca foram...” (Gênesis 9:18). Eles se espalharam e povoaram o mundo.  Através de Sem, 

o filho reto de Noé, os ensinamentos sobre o serviço a D-us e as “Sete Leis de Noé” foram transmitidos aos descendentes 

de Noé nas novas nações. E todos que escutaram este entendimento Divino se chamaram então os “Filhos de Noé”(Bnêi Nôach).

Caro leitor, 

uma vez mais, estamos

presenciando uma rota de 

caos e degradação 

no mundo. 

É vital 

resgatarmos as 

“Sete Leis de Noé” para 

reequilibrar a sociedade que 

tanto urge atenção, que 

tanto sofre de males.
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O momento atual é de retorno 

aos valores noéticos de justiça, responsabilidade, 

moralidade e retidão. Cada indivíduo deve se tornar um 

“Noé”: um escolhido especial que ama e teme o Criador. 

E que deseja viver de modo a preservar a natureza, 

honrar os mais velhos e educadores, 

obedecer as leis do país etc. 

É muito importante prezar 

todos os princípios éticos e morais

entre os seres humanos e a natureza que 

D-us ofereceu às Nações do mundo, 

para que todos possamos viver 

em paz e alegria.

Estas sete leis 

compreendem leis 

universais obrigatórias para 

toda a humanidade.

A missão da RENONG 

(Retidão Noética – ONG) é de difundir

 materiais didáticos noéticos legítimos, 

proferir palestras, pesquisa bíblica,

 e o encorajar da aderência prática 

das “Sete Leis de Noé”.
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Participe também desta causa tão singular e necessária. Torne-se um sócio

atuante ou contribuinte. E se D-us quiser, em breve, em nossa próxima edição

desta revista, compartilharemos as novas aventuras de Seu Noé.

1. Não adorar falsos deuses.

2. Não blasfemar.

3. Não matar.

4. Não cometer relações ilícitas/imorais.

5. Não roubar.

6. Não comer um membro de um animal removido enquanto vivo.

7. Estabelecer cortes de justiça.
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       NOTAS

          
* É costume judaico usarmos a grafia “D-us” (com o hífen), ou “D'us” (com a
aspas simples). Isto está de acordo com a Halachá (“Lei Bíblica”) que confere
um alto grau de respeito e reverência ao nome de D-us, ainda que este não
seja escrita em Hebraico, portanto não possuindo o mesmo grau de 
santidade. Ainda sim e deste modo, quando escrito ou impresso, o nome de 
D-us (escrito desta maneira abreviada) não será apagado ou destruído,
o que seria um desrespeito se fosse escrito da maneira completa. Os sábios 
da Torá ensinam que todo material que tenha escrito o Nome de D-us em
outra língua, ainda sim precisa ser tratado com respeito (algo ainda mais
rigoroso em Hebraico). Isto significa que o material impresso não deve ser
lido em lugares impróprios (como banheiros, depósitos de lixo, etc.), e por 
fim, o material deve ser reciclado com outros documentos, ou embrulhado

 
** A transmissão do conhecimento Divino no novo mundo realizou-se com
grande força e penetração finalmente através do Patriarca Abraão, o pilar 
do Judaísmo, e das outras religiões monoteístas. Em sua juventude, ele 

*** Adão já havia recebido seis leis, que foram transmitidas até Noé. Quando
Noé sai da Arca, ele recebe a última, dando origem então as “Sete Leis de Noé”.

estudou na academia de Sem, filho de Noé.

antes de ser  descartado.
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