Com a ajuda de Hashem

S

Seja sabido que neste dia __ de ______ de 57__, correspondente ao dia __ de ______ de 20__,

o/a Sr/a __________________ abaixo-assinado apresentou-se perante um Beit-Din (Corte rabínica) de
acordo com os requisitos das leis da Torah e da tradição Judaica.
Na presença deste Beit-Din, uma declaração foi feita pelo/a Sr/a __________________ da Cidade de
__________________ ___________, de assumir as Sete Leis Universais de Noé entregues por D´us
a Noé como sendo um conjunto de leis obrigatórias para toda a Humanidade, e que foram reveladas por
Moisés. Os detalhes para a observação destas leis foram preservados, esclarecidos e expostos pelos sábios de
Israel de geração em geração.
As Sete Leis básicas de Noé são:
A Proibição de Idolatria em toda e qualquer Forma
A Proibição de Blasfêmia
A Proibição de Assassinato
A Proibição de Roubo
A Proibição de Imoralidade Sexual
A Proibição de Comer um Membro de um Animal Vivo
O Mandamento de Estabelecer Cortes de Justiça
O aceitamento e aderência a estas Leis e suas ramificações, professadas como fruto da compreensão, que
foram originalmente comandadas a toda a Humanidade e subsequentemente foram manifestas na
Revelação do Sinai e transmitidas a toda a Humanidade através da Torah de Moisés, outorgam ao nãoJudeu (gentio) o status de Ben Noach.

A Declaração:
"Eu declaro minha fidelidade a HaShem, D´us de Israel, Criador e Rei do Universo, e à Sua Torah.
Da mesma forma, declaro prosseguir com o compromisso de guardar estas Leis com todos os seus
detalhes e ramificações, segundo a Lei Oral de Moisés sob a orientação de seus rabinos. Bendito
sejas Tu, Eterno nosso D´us e Rei do Universo, que nos conservaste em vida, nos amparaste e nos
fizeste chegar a este dia."
Em testemunho do Acima declarado, nós acrescentamos nossas assinaturas, Membros do Beit Din:

Rav ____________

Rav ___________

Rav __________

Em testemunho do Acima declarado, nós acrescentamos nossas assinaturas, Membros do Beit Din:

