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Oração em Família

PROFETA TOBIAS (= “O SENHOR É BOM”) – 200 A.C.: 
Tobit, que vive em Nínive, capital da Assíria, dian-
te do sofrimento causado pela cegueira, em oração 
apresenta sua angustia a Deus com confiança. Sara, 
filha de Raguel, parente de Tobit, vive em Ecbátana, 
na Pérsia. Ela, também em sua tristeza, rezou a Deus, 
pois Asmodeu, um demônio, matou seus sete mari-
dos, um após o outro. Tobit e Sara pensam até mes-
mo na morte e Deus responde a eles enviando Rafael 
(= “Deus cura”). O anjo Rafael quando aparece se apre-
senta como Azarias (= “O Senhor é minha ajuda”). As-
sim Tobit, pensando que morreria, conforme seu pe-
dido em oração, dá uma série de conselhos ao filho 
Tobias (Tb 4). E revela que emprestou um dinheiro, há 
muito tempo, a um homem chamado Gabael que re-
side na Média. Neste contexto, parte Tobias em via-
gem acompanhado por Azarias (anjo Rafael).

1) Vinde, Espírito Santo...

2) LER: Tobias 6, 2-13
“Partiu, pois, Tobias em companhia do anjo, e o cão os 
seguia. Caminharam juntos e aconteceu que, numa noi-
te, acamparam à margem do rio Tigre. Tobias desceu ao 
rio para lavar os pés, quando saltou da água um grande 
peixe, que queria devorar-lhe o pé. Ele gritou e o anjo lhe 
disse: “Agarra o peixe e segura-o firme!” Tobias dominou 
o peixe e o arrastou para a terra. E o anjo acrescentou: 
“Abre o peixe, tira-lhe o fel, o coração e o fígado e guarda-
-os; joga fora os intestinos, pois o fel, o coração e o fígado 
são remédios úteis.” O jovem abriu o peixe, tirou-lhe o fel, 
o coração e o fígado. Assou uma parte do peixe e comeu-
-a, e salgou o resto. Depois continuaram juntos a cami-
nhada, até chegarem perto da Média. Então Tobias per-
guntou ao anjo: “Azarias, meu irmão, que remédio há no 
coração, no fígado e no fel do peixe?” Respondeu ele: “Se 
se queima o coração ou o fígado do peixe diante de um 
homem ou de uma mulher atormentados por um demô-
nio ou por um espírito mau, a fumaça afugenta todo o 
mal e o faz desaparecer para sempre. Quanto ao fel, un-
tando com ele os olhos de um homem que tem manchas 
brancas, e soprando sobre as manchas, ele ficará cura-
do.” Quando entraram na Média, estando já perto de Ec-
bátana, Rafael disse ao jovem: “Tobias, meu irmão!” Res-
pondeu-lhe: “Eis-me aqui.” E disse o anjo: “Esta noite fica-
remos na casa de Raguel; ele é teu parente e tem uma fi-
lha de nome Sara; além dela, ele não tem nem filhos nem 
filhas. Tu és o seu parente mais próximo, tens mais direi-
tos sobre ela do que todos os outros e é justo que sejas o 
herdeiro dos bens de seu pai. É uma moça prudente, cora-
josa, muito bela e seu pai tem-lhe grande amor.” E acres-
centou: “Tens o direito de tomá-la por esposa. Escuta-me, 
irmão. Esta noite falarei com o pai acerca da moça, para 
que te seja dada como noiva; e quando voltarmos de Ra-
ges, celebraremos o casamento. Tenho certeza de que Ra-
guel não tem o direito de recusá-la a ti, nem de dá-la a 
outro. Seria réu de morte, segundo a sentença do livro de 
Moisés, pois ele sabe que o parentesco te dá, de preferên-
cia a qualquer outro, o direito de tomar sua filha como es-
posa. Portanto, ouve-me, irmão: falaremos esta noite so-
bre a moça e pediremos que a deem a ti em casamento. 

“Partiu, pois, Tobias em companhia do anjo” (Tb 6,2)

Leitura Orante Semanal 

Ambiente: Mesa, Bíblia, cruz e vela acesa. Quando voltarmos de Rages, a tomaremos para levá-la 
conosco à tua casa”.

O que a Palavra diz em si? É Deus que fala para você. 
Ler lentamente e com atenção. Releia o texto. Procure ape-
nas guardar o texto na memória. Enquanto você lê, ima-
gine a cena. Descubra os detalhes do texto. Conte o texto 
que leu.
+ Começa a viagem de Tobias em companhia do anjo 
Rafael.
+ Rafael orienta Tobias a pegar o peixe: “Abre o peixe, 
tira-lhe o fel, o coração e o fígado e guarda-os; joga 
fora os intestinos, pois o fel, o coração e o fígado são 
remédios úteis.”
+ Rafael explica para Tobias como o fel, o coração e o 
fígado podem ser usados como remédio.
+ Rafael, por sua vez, informa Tobias que ficarão na 
casa de Raguel, parente dele e pai de Sara, e o orienta 
sobre o casamento.

3) MEDITAR: 
O que o texto diz para mim, para minha família? 
Colocar-se diante da Palavra como seu verdadeiro desti-
natário. Qual é a vontade de Deus para você segundo esta 
Palavra?
+ Tobit e Sara, tristes, angustiados e sem esperan-
ça, encontram na oração confiante um alento. Onde 
você busca seu refúgio nas horas difíceis? 
+ A palavra “anjo” em grego significa “mensageiro”. 
Deus, ao longo desta viagem chamada vida, sempre 
envia anjos para nos acompanhar. Perceba em sua 
vida as pessoas que são verdadeiros anjos que tanto 
bem fazem a você. Pense nessas pessoas e reflita so-
bre sua importante presença em sua vida e agrade-
ça a Deus.

4) ORAÇÃO: 
O que a Palavra me faz dizer a Deus?
A partir desta Palavra lida, falar, responder a Deus fazen-
do orações que podem ser: louvor, agradecimento, súpli-
ca, pedido de perdão... Deixe Deus ouvir o que está em seu 
coração depois de ter ouvido e meditado a Palavra.
+ Peça a Deus que lhe dê a graça de sempre perseve-
rar na oração.
+ Apresente a Deus, em oração, alguma situação difí-
cil que você ou uma pessoa amiga, conhecida, paren-
te esteja enfrentando; 
+ Agradeça a Deus pelas pessoas que desde o início de 
sua vida tem sido verdadeiros anjos. 

5) CONTEMPLAÇÃO: 
O que a Palavra me faz contemplar?
Ver com os olhos de Deus. Neste momento, não digo ne-
nhuma 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 par-
tir da vivência desta mensagem? Qual compromisso que 
devo assumir?

6) REZAR O SALMO 123 (122):  –  “A ti eu levanto meus 
olhos...” 
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