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Leis Noéticas, Uma Doutrina de Homens 

 

 
 

 

 

Muitos dos que se têm chegado às raízes hebraicas da fé, nomeadamente através dos 

“recentes” movimentos messiânicos e nazarenos, não ousam contestar que a religião 

judaica é a única religião instituída pelo Eterno, e por isso, à boa maneira do “fecha os 

olhos abre a boca e engole”, aceitam todas as doutrinas provenientes do judaísmo.  

 

É certo que o judaísmo é a “religião” que nunca descartou totalmente a Torá, todavia, 

ao longo dos séculos, o grosso do judaísmo, mais conhecido como “judaísmo rabínico” 

desviou-se (e muito) das Sagradas Escrituras, e adoptou outros Escritos como parte 

integrante da sua fé, baluartes das suas crenças, como é o caso do Talmude e da 

Cabala.  

 

Muitos desses novos crentes da religião judaica, crêem que é só no cristianismo, que 

encontramos heresias e doutrinas de homens, é certo que a igreja de Roma bateu 

todos os recordes na criação de heresias e preceitos meramente humanos, sem 

nenhum respaldo bíblico, porém esta qualidade não é só do cristianismo. 

 

O judaísmo rabínico também tem o seu arsenal de doutrinas de homens e uma delas 

são as badaladas "Leis Noéticas", além do conceito equivocado dos "B'nei Noach" ou 

“filhos de Noé”.  

 

No estudo de hoje, veremos, com a ajuda da Torá e do resto das Escrituras que tais 

conceitos não existem e não passam de doutrinas meramente humanas, com 

finalidades espúrias, e contrárias às Sagradas Escrituras. 

 

O Patriarca Noé foi realmente um legislador?? 

 

Quando se fala em "Leis Noéticas" ou "B'nei Noach" o estudante da Bíblia esquadrinha 

nas Escrituras tentando encontrar onde tais palavras ou conceito se encontram, porém 

ficam frustrados ao perceber que tais conceitos não existem, então vem a pergunta: 

Noé foi um legislador? Ele escreveu realmente um corpo de leis para a humanidade?  

 

Como já dissemos várias vezes, a Bíblia interpreta-se a si própria. Assim sendo, vamos 

deixar que seja ela, com a ajuda do discernimento que Elohim nos dá em porção, a 

dar-nos as respostas que precisamos. 
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Génesis 6:8-9 Noé, porém, achou graça aos olhos de YHWH. Esta é a 
história de Nóe: Noé era varão justo e recto nas suas gerações; Noé 

andava com Elohim. 

 

Este texto, fala da vida de Noé antes do dilúvio, as Escrituras dizem que Noé era um 

justo íntegro no meio daquela geração perversa, não havendo qualquer menção ao 

facto dele ser um legislador ou ter feito Leis para a humanidade. Vamos ver o que 

mudou na vida de Noé após o dilúvio: 

 

Génesis 9:20 E começou Noé a ser lavrador da terra e plantou uma vinha.  

 

Neste texto, é revelado que Noé se tornara LAVRADOR e não um legislador, portanto, 

nada se fala sobre ele ter feito leis para a humanidade, assim, compreendemos que 

Noé jamais escreveu alguma Lei ou mandamentos que ficassem conhecidos pelo seu 

nome, então vem outra pergunta: Quem inventou as tais "Leis Noéticas"???? 

 

Doutrina e mandamentos de homens 

 

Toda a doutrina meramente humana, por mais que seja formulada com uma boa 

intenção, é isso mesmo, humana. Logo não pode ser equiparada à autoridade das 

Sagradas Escrituras. E porque não se baseia nos ensinos sagrados das Escrituras 

acabam por ser se tornar prejudiciais para alguém ou para alguma classe de pessoas.  

 

O homem tem por hábito querer  tentar dar uma ajudinha a Elohim, criando regras 

para reforçar os Preceitos divinos, mas sempre os resultados são drásticos, os 

parushim/fariseus do passado eram  “experts” em criar mandamentos de homens 

usando Mandamentos da Torá, eles pegavam alguns Preceitos divinos da Torá e 

ENXERTAVAM com preceitos de homens, o resultado era sempre um prejuízo para 

uma certa classe de pessoas (nunca para eles) que deveria ser beneficiadas pelos 

Mandamentos do Eterno e acabavam sendo prejudicadas por estes mandamentos 

criados pelos fariseus. 

 

Yeshua combateu fortemente esta prática farisaica em todos os seus ensinamentos, 

vejamos algumas advertências de Yeshua: 

 

“Os fariseus e alguns dos sábios da Torá, vindos de Jerusalém, reuniram-

se a Yeshua e viram alguns dos seus talmidim comerem com as mãos 
impuras, isto é, por lavar... Então os fariseus e os mestres da Torá 

perguntaram a Yeshua: ‘Por que os seus talmidim não vivem de acordo 

com a tradição dos líderes religiosos, em vez de comerem o alimento com 
as mãos impuras?” Ele respondeu: Bem profetizou Isaías acerca de vocês, 

hipócritas; como está escrito: ‘Este povo me honra com os lábios, mas o 
seu coração está longe de mim. Em vão me adoram; seus ensinamentos 
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não passam de regras ensinadas por homens’. Vocês negligenciam os 
mandamentos de Elohim e se apegam às tradições dos homens. E disse-

lhes: Vocês estão sempre encontrando uma boa maneira de pôr de lado 
os mandamentos de Deus, a fim de obedecerem  às suas tradições! Pois 

Moisés disse: ‘Honra teu pai e tua mãe” e “Quem amaldiçoar seu pai ou 
sua mãe terá que ser executado”. Mas vocês afirmam que se alguém disser 

a seu pai ou a sua mãe: ‘Qualquer ajuda que vocês poderiam receber de 

mim é Korban”, isto é, uma oferta dedicada a Elohim, vocês o desobrigam 
de qualquer dever para com seu pai ou sua mãe. Assim vocês anulam a 

palavra de Elohim, por meio da tradição que vocês mesmos transmitiram. 
E fazem muitas coisas como essa.” (Marcos 7:1 a 13) 

 

Vejam como Yesua censura as doutrinas e mandamentos de homens dos 

parushim/fariseus, e ainda mostra como estas leis humanas prejudicam fortemente os 

servos de Elohim. Assim são estas fantasiosas leis noéticas criadas por homens e que 

prejudicam  fortemente os servos Elohim. 

 

As fantasiosas leis noéticas 

 

O conceito de “leis noéticas” não existe na Bíblia e não existe nem na Torá, na verdade 

elas são uma criação do judaísmo rabínico do período do quinto e sexto séculos, que 

não aceitavam e ainda não aceitam gentios convertidos ao judaísmo porque temiam a 

assimilação. 

 

Neste período, a igreja católica perseguia os judeus severamente que tiveram de fugir 

para outros lugares onde a influência católica era menos incisiva, como por exemplo 

na região eslava. Porém, nestes lugares, muitos dos gentios queriam converter-se à fé 

judaica e assim, para evitar a assimilação, o judaísmo rabínico criou o conceito de B’nei 

Noach regido pelas tais leis noéticas, vejamos estas leis: 

 

1- Crer em Elohim. 

2- Não blasfemar o Seu Nome. 

3- Não roubar. 

4- Não matar. 

5- Não cometer adultério. 

6- Cumprir as leis do país.  

7- Não comer um membro de um animal vivo. 

 

Logo de imediato podemos perceber que alguns destes preceitos encontram-se na 

Torá do Eterno, portanto, foram copiadas da Torá e não de uma suposta “lei formulada 

por Noé”, mas o mais interessante é o objetivo pelo qual estas leis foram formuladas, 

aparentemente parecem boas e até têm um ar de santidade, mas as aparências 

enganam.  
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Segundo a doutrina judaica haredi um goy/gentio não precisa cumprir a Torá do 

Eterno, basta-lhe cumprir estes 7 preceitos rabínicos e pronto, a pessoa já estará salva. 

Não precisa participar das Santas Convocações, das Festas, das Bênçãos e nem da 

Comunhão do povo do Eterno, a pessoa pode até conviver junto com um judeu, mas 

será sempre um cidadão de segunda classe, e, é-lhes ensinado que o judeu, por ser 

filho de Abraão é superior a eles, algumas seitas haredim pregam que o gentio não é 

um ser humano, por isso têm que viver abaixo do judeu, na verdade é uma situação 

humilhante.  

 

Infelizmente muitas pessoas, por amor ao Eterno, submetem-se a estes preceitos e 

aceitam tais condições. 

 

Porém, o Altíssimo jamais ensinou tais coisas e nem a Torá prega este conceito, muito 

pelo contrário, YHWH ordena que amemos o Ger/estrangeiro simplesmente porque 

nós também  fomos um dia Ger/estrangeiro na terra do Egipto: 

 

“Não oprima o estrangeiro - Ger - רג -. Vocês sabem o que é ser Ger, pois 

vocês foram estrangeiros – Ger - רג - no Egito” (Êxodo  23:9) 

 

“Se um estrangeiro - Ger habita convosco na vossa terra, não o 

molestareis. O estrangeiro - Ger que habita convosco será para vós como 
um Compatriota, e tu o Amarás como a ti mesmo, pois fostes estrangeiros 

– Ger - רג - na terra do Egito. Eu sou o Eterno vosso D’us” (Levítico 19: 33 
e 34) 

 

“Amarais os estrangeiros – Ger - רג -, pois vocês mesmos foram 
estrangeiros – Ger - רג - no Egito” (Deuteronômio 10:19) 

 

YHWH proíbe terminantemente que se faça acepção de pessoas, considerando um 

superior ao outro, principalmente dentro da Congregação do Eterno, se um 

estrangeiro, gentio ou não judeu, se converter ao Eterno Elohim de Israel e fizer parte 

da Congregação do Eterno, será considerado IGUAL ao natural, isto é, ao judeu, sem 

Nenhuma diferença, e com direitos de participar de todas as Celebrações, Santas 

Convocações, Bênçãos e Festas do Eterno: 

 

“Na Congregação, haverá somente um Estatuto, tanto para vós como para 

o estrangeiro-Ger. É um Estatuto Perpétuo para os vossos descendentes: 

Como vós será o estrangeiro-Ger perante o Eterno.”  (Números 15:15) 

 

Por estas declarações do Eterno podemos perceber o porquê de Yeshua repudiar tanto 

estes preceitos de homens, pois eles sempre prejudicam de uma forma ou de outra, o 

servo do Eterno.  
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Estas leis noéticas e o conceito de B’nei Noach rebaixam o convertido transformando-

o num cidadão de segunda classe, o que por si só, é considerado ABOMINAÇÃO pelo 

Eterno. 

 

Não é difícil, em Israel, encontrar rabinos que se recusam a fazer proselitismo. Muitos 

recusam-se a ensinar o que quer que seja a gentios, não pregam a Palavra, não ensinam 

a Torá. Segundo este pensamento rabínico, somente Israel tem o privilégio de receber 

as Bênçãos do Eterno, e os gentios tem que se contentar com as migalhas. 

 

Yeshua veio derrubar esta parede de separação que havia entre os judeus e os goyim 

(gentios), e todo o goy (gentio) que aceita o Elohim de Israel e recebe o Messias torna-

se Um com Israel, participando da mesma Raiz (Yeshua) e da mesma Seiva (a Torá) da 

Oliveira Israel (Romanos 11:17) 

 

Infelizmente, muitos grupos pseudo-judaico messiânicos remam o barco pelo caminho 

errado. O judaísmo rabínico é atraente mas está APOSTATADO. O que pratica a fé 

nazarena é um judeu legítimo que saíu deste sistema apostatado, fez a Teshuvá ao 

Eterno e retornou à Fé Patriarcal ao reconhecer Yeshua como o Messias de Israel. 

 

Somente a Torá do Eterno é a nossa Regra de Fé e prática, bem como o resto dos 

testemunhos das Sagradas Escrituras.  

 

"Ora, Elohim, que conhece os corações, lhes deu Testemunho 

concedendo o Espírito Santo a eles (goyim), como também a nós 
(judeus) nos concedeu, e não estabeleceu NENHUMA DISTINÇÃO entre 

nós e eles, purificando-lhes pela Fé o Coração"  (Actos 15:8 e 9) 

 

As leis noéticas existiam no período dos apóstolos? 

 

Este conceito, como é apresentado hoje, não era conhecido naquele período, os judeus 

do primeiro século, mais precisamente os fariseus, que faziam prosélitos nunca 

utilizaram estas supostas "leis noéticas", pois eles convertiam directamente o gentio 

ao judaísmo obrigando-o a circuncidar-se (ver Mateus 23:15 e Actos 15:5).  

 

Há quem tente traçar um paralelismo entre as leis noéticas e Actos 15. Todavia, as 

recomendações dadas pelos Apóstolos em Actos 15:20 para os novos convertidos 

eram: absterem-se da idolatria, da prostituição, de animais estrangulados e do sangue 

(Actos 15:20). Essas eram exigências imediatas, que por sinal se referiam a práticas que 

grassavam no mundo gentio, e era urgente que todo o gentio as descartasse, para ser 

aceite na Congregação do Messias. Essas nunca nunca foram conhecidas como "leis 

noéticas" e isto é um facto irrefutável. 
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Portanto, o conceito de B’nei Noach NÃO É BÍBLICO, é um conceito meramente 

humano e excludente criado para fazer segregações e acepções de pessoas dentro da 

Congregação do Eterno, o que é segundo a Bíblia, inadmissível conforme declara o 

apóstolo Pedro: 

 

“Então falou Pedro, dizendo: Reconheço, por Verdade , que o Eterno NÃO 

FAZ ACEPÇÃO de pessoas, ao contrário, em qualquer nação, aquele que o 

teme e faz o que é justo lhe é aceitável” (Atos 10: 34 e 35) 

 

Quanto ao erro de alguns grupos judaicos messiânicos, em querer seguir 

mandamentos de um judaísmo que está totalmente apostatado, é de todo lamentável, 

e revela-se um sério equívoco que não deve ser encarado de ânimo leve. Restauração 

não é levar a pessoa a voltar-se ao judaísmo moderno, Restauração é conduzir a pessoa 

ao verdadeiro “judaísmo” do Messias, que por sua vez veio restaurar a Congregação 

do Eterno.  

 

Fazer Teshuvá é retornar à Congregação do Eterno e não ao judaísmo rabínico. 

Infelizmente, muitos grupos judaicos messiânicos incorrem num sério risco de 

apostasia, ao quererem assemelhar-se com os ortodoxos e procurando apoio e 

reconhecimento por parte desta corrente judaica tradicional.  

 

Temos conhecimento de um par de exemplos (e mais haverão certamente) que 

procurou tanto o reconhecimento destes (do judaísmo rabínico) que acabaram por 

renegar Yeshua, mergulhando ao fundo da apostasia.  

 

Conclusão 

 

O que mais Yeshua combateu em todo o seu ministério terrestre foram as heresias e 

mandamentos de homens, à primeira vista parecem coisas boas, parece que vai ajudar 

o crente a servir melhor ao Eterno, mas na verdade tais mandamentos 

prejudicam  seriamente a Fé do servo de YHWH, além de que, tais mandamentos e 

preceitos de homens na maior parte das vezes violaram a Torá do Eterno. 

 

É exactamente esse o caso das leis noéticas que rebaixam o convertido ao Eterno em 

cidadãos de segunda classe contradizendo o que a Torá ensina relativamente ao 

estrangeiro-Ger ou gentio-goy como também é contrário aos ensinamentos dos 

Emissários de Yeshua que diz: 

 

“A saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo Corpo e 
co-participantes das Promessas no Messias Yeshua através das boas novas 

de salvação” (Efésios 3:6) 
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A Bíblia não fala em momento algum sobre os tais B’nei Noach, pelo contrário, as 

Escrituras afirmam que um convertido que se achega ao Eterno torna-se um B’nei 

Avraham (filho de Abraão):  

 

“Sabei, pois, que os que são da Fé são considerados B’nei Avraham-filhos 
de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Elohim havia de justificar 

pela Fé os gentios, anunciou primeiro as bençãos a Abraão, dizendo: 
Todas as nações serão benditas em ti. De sorte que os que são da Fé são 

benditos com o crente Abraão.” (Gálatas 3:7 a 9) 

 

Porque todos sois filhos de Elohim pela fé no Messias Yeshua. 

Porque todos quantos fostes batizados no Messias já vos revestistes do 
Messias. Nisto não há judeu nem grego; não há servo nem livre; não há 

macho nem fêmea; porque todos vós sois um no Messias Yeshua. E, se sois 

do Messias, então sois descendência de Abraão, e herdeiros conforme a 
promessa (Gálatas 3:26-29). 

 

Aqueles que insistem em aplicar estes conceitos erróneos de “leis noéticas “ e “B’nei 

Noach” sobre os convertidos ao Eterno, não devem de modo algum descurar nas 

palavras de Yeshua ao repreender os fariseus, para terem cuidado para não cometerem 

o mesmo erro em pleno século XXI. 

 

Para nós, as Sagradas Escrituras são a nossa regra de fé e prática, e o que for contrário 

a ela deverá ser sumariamente DESCARTADO, assim, evitaremos violar a Torá conforme 

declarou o Messias: 

 

“Yeshua porém lhes respondeu: Por que transgredis vós também o Mandamento 
do Eterno, por causa da vossa tradição?” (Mateus 15:3) 

 

Texto adaptado 

 

 

Até para a semana se YHWH o permitir. 

 

 

 

 

 


