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De acordo com o Judaismo, é possível que haja vida em outros planetas. Temos até uma dica na 

canção de Débora, na Bíblia (Juízes), onde ela se queixa de que os habitantes de “Meiroz” não vieram ajudá-la, 

e “Meiroz”, poderia ser o planeta Marte. Mas, de acordo com a filosofia judaica, não há possibilidade de uma 

vida intelectual de pessoas com total livre arbítrio em outros planetas. Poderia eventualmente haver uma vida 

vegetal, animal, robótica, mas não com seres com livre escolha. O livre arbítrio que D’us nos deu – a dádiva 

que o homem possui de escolher entre o bem e o mal e que faz dele um ser especial – está relacionada com 

a Torá, na qual está escrito que se pode escolher entre o bem e o mal e a Torá nos aconselha escolher o bem.

 A Torá, sabemos, foi dada apenas neste planeta. Consta claramente, que nunca mais haverá uma 

outorga da Torá como houve no Monte Sinai. Não houve em nenhum outro planeta e não haverá nunca mais 

igual. Já que a Torá foi dada apenas para este planeta, aqui na Terra para que os homens a cumpram, não 

há possibilidade de livre arbítrio e consequentemente, de seres que progridam intelectualmente em outro 

planeta. Assim, referente aos Objetos Voadores não Identificados (OVNI), até agora ninguém ainda fotografou 

um marciano, mas fala-se muito que estes objetos existem. O Judaismo não tem nada contra, pode até 

eventualmente ser que haja seres robóticos com intelegência limitada em outros planetas. Neste caso, os 

habitantes de “Meiroz” seriam seres limitados, não teriam uma vida como a nossa.  Seres humanos com livre 

arbítrio, somente no planeta Terra. 

(Matéria publicada na Revista Morashá em março de 1996)

COMO O JUDAISMO ENCARA 
OS OBJETOS VOADORES NÃO 
IDENTIFICADOS E A POSSIBILIDADE 
DE VIDA EM OUTROS PLANETAS? 
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