ARQUIDIOCESE DE FLORIANÓPOLIS

Oração em Família
Leitura Orante Semanal
História da Salvação - nº 73 - Tobias (parte 1)

“Trilhei os caminhos da verdade todos os dias de minha vida” (Tb 1,3)
Ambiente: Mesa, Bíblia, cruz e vela acesa.

PROFETA TOBIAS (= “O SENHOR É BOM”) – 200 A.C.: É
um dos sete livros que não está na Bíblia Hebraica (Tobias, Baruc, Judite, Sabedoria, Eclesiástico, 1 e 2Macabeus). Foi escrito pelo ano 200 a.C. e está no contexto da
diáspora no período grego. É um texto sapiencial que
procura incentivar os judeus fora da Palestina a manterem sua identidade original, seus costumes, sua cultura, suas leis e sua religião. O livro conta a história de
duas famílias: Tobit, homem bom, mas que ficou cego,
e seu filho Tobias; e Sara, filha de um parente seu. O livro de Tobias mostra a fidelidade de Deus em meio às
dificuldades. Tobit, embora um homem fiel a Deus, ficou cego; e Sara que se casou, mas o marido morreu na
noite núpcias, chegou a se casar ao todo com sete maridos e todos os sete morreram na primeira noite. Tobit e Sara rezaram a Deus e receberam uma resposta.
1) Vinde, Espírito Santo...
2) LER: Tobias 1, 3. 9; 2, lb - 10a
“Eu, Tobit, trilhei os caminhos da verdade todos os dias
de minha vida. Dei muitas esmolas a meus irmãos e meus
compatriotas, deportados comigo para Nínive, no país da
Assíria. ... Chegando à idade adulta, casei-me com uma mulher de nossa parentela, chamada Ana; ela deu-me um filho a quem chamei Tobias. ... Em nossa festa de Pentecostes
(a festa das Semanas), foi-me preparado um excelente almoço e reclinei-me para comer. Quando puseram a mesa,
com numerosos pratos, disse a meu filho Tobias: “Filho,
vai procurar, entre os nossos irmãos deportados em Nínive, algum pobre de coração fiel, e traze-o aqui para comer
conosco. Esperar-te-ei até que voltes, meu filho.” Saiu, pois,
Tobias à procura de algum pobre dentre nossos irmãos e
quando regressou, disse: “Meu pai!” Respondi: “E então, filho?” Continuou Tobias: “Pai, há um homem do nosso povo
que acaba de ser assassinado; foi estrangulado e depois
lançado na praça do mercado e ainda está lá.” Levantei-me imediatamente, deixei meu prato intato, fui tirar o homem da praça e o coloquei num quarto, esperando o pôr-do-sol para enterrá-lo. Tornei a entrar, lavei-me e tomei a
refeição na tristeza, recordando-me das palavras que disse o profeta Amós contra Betel: Vossas festas se converterão em luto e todos os vossos cânticos em lamentações. E
eu chorei. Depois, quando o sol se pôs, saí, cavei uma fossa e o sepultei. Meus vizinhos diziam, rindo de mim: “Ele já
não tem mais medo.” (É preciso lembrar que minha cabeça já fora posta a prêmio por tal motivo). “Na primeira vez
ele fugiu; e no entanto, ei-lo de novo a sepultar os mortos!”
Naquela noite, tomei banho e fui para o pátio da casa e deitei-me junto ao muro do pátio, com o rosto descoberto por
causa do calor. Não reparei que havia pardais acima de
mim no muro. Caiu-me nos olhos excremento quente, produzindo neles manchas brancas. Fui aos médicos para me
tratar; mas quanto mais me aplicavam pomadas, mais as
manchas me cegavam, até que fiquei completamente cego”.

O que a Palavra diz em si? É Deus que fala para você.
Ler lentamente e com atenção. Releia o texto. Procure apenas guardar o texto na memória. Enquanto você lê, imagine
a cena. Descubra os detalhes do texto. Conte o texto que leu.
+ Tobit mesmo em terra estrangeira vive a fidelidade a
Deus e cuida dos necessitados.
+ Tobit preocupa-se com os que não tem o que comer:
“disse a meu filho Tobias: “Filho, vai procurar, entre os
nossos irmãos deportados em Nínive, algum pobre de
coração fiel, e traze-o aqui para comer conosco. Esperar-te-ei até que voltes, meu filho.”
+ Tobit também dá sepultura aos mortos e chora os
mortos de seu povo: “Levantei-me imediatamente, deixei meu prato intato, fui tirar o homem da praça e o
coloquei num quarto, esperando o pôr-do-sol para enterrá-lo”.
+ Tobit fica cego com o excremento de pardais que lhe
caem aos olhos.
3) MEDITAR:
O que o texto diz para mim, para minha família?
Colocar-se diante da Palavra como seu verdadeiro destinatário. Qual é a vontade de Deus para você segundo esta Palavra?
+ Tobit era uma pessoa muito generosa, estava sempre
atento às necessidades e às infelicidades dos mais pobres. Como você sente em seu coração as necessidades
e as infelicidades daqueles que estão a sua volta?
+ A vida das pessoas que fazem o bem também enfrenta dificuldades: Tobit ficou cego. Como você vivencia
as dificuldades, as provações da vida? Você procura
enfrentá-las testemunhando a fé, a esperança e a caridade?
4) ORAÇÃO:
O que a Palavra me faz dizer a Deus?
A partir desta Palavra lida, falar, responder a Deus fazendo
orações que podem ser: louvor, agradecimento, súplica, pedido de perdão... Deixe Deus ouvir o que está em seu coração
depois de ter ouvido e meditado a Palavra.
+ Reze pelas pessoas que você conhece e estão sofrendo.
+ Peça a graça de Deus para que você nunca seja indiferente à dor e ao sofrimento alheio.
+ Peça a luz do Espírito para administrar com sabedoria as dificuldades e provações da vida.
5) CONTEMPLAÇÃO:
O que a Palavra me faz contemplar?
Ver com os olhos de Deus. Neste momento, não digo nenhuma palavra, há só silêncio. Contemplo este caminho que
Deus propõe pela sua Palavra. Contemplo a minha vida a
partir desta Palavra. O que minha vida muda a partir da
vivência desta mensagem? Qual compromisso que devo assumir?
6) REZAR O SALMO 25 (24): – “A ti, Senhor, eu me elevo, ó
meu Deus...”

