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Oração em Família
Leitura Orante Semanal
História da Salvação - nº 75 - Tobias (parte 3)

“Recordou-se Tobias dos conselhos de Rafael...” (Tb 8,2)
Ambiente: Mesa, Bíblia, cruz e vela acesa.

PROFETA TOBIAS (= “O SENHOR É BOM”) – 200 A.C.: Tobias e Azarias (anjo Rafael) chegaram Ecbátana e se
hospedam na casa de Raguel, parente de Tobit. Depois
de serem muito bem acolhidos pelo parente Raguel,
e estando sentados à mesa para a refeição, Tobias pediu a Azarias que pedisse a Raguel que lhe desse Sara
por esposa. Raguel ouviu e confirmou que de fato o
direito, por ser o parente mais próximo, era de Tobias.
Entretanto, Raguel reafirmou que já a havia dado em
casamento a sete homens e todos, sem exceção, havia morrido na primeira noite. Tobias., porém, disse
que nada comeria até a decisão de seu casamento com
Sara ficasse definida. O casamento foi concretizado.
1) Vinde, Espírito Santo...
2) LER: Tobias 8, 1-18
“Quando acabaram de comer e beber, decidiram ir dormir; conduziram, pois, o jovem ao aposento. Recordou-se
Tobias dos conselhos de Rafael e, tirando o fígado e o coração do peixe de dentro do saco onde os guardara, colocou-os sobre as brasas do perfumador. O cheiro do peixe expulsou o demônio, que fugiu pelos ares até o Egito. Rafael
seguiu- o, prendeu-o e acorrentou-o imediatamente. 4Entretanto, os pais tinham saído e fechado a porta do quarto. Então Tobias levantou-se do leito e disse a Sara: “Levanta-te, minha irmã! Oremos e peçamos a nosso Senhor
que tenha compaixão de nós e nos salve.” 5Ela se levantou e começaram a orar e a pedir para obterem a salvação. Ele começou dizendo: “Bendito sejas tu, Deus de nossos pais, e bendito seja teu Nome por todos os séculos dos
séculos! Bendigam-te os céus e tua criação inteira em todos os séculos! Tu criaste Adão e para ele criaste Eva, sua
mulher, para ser seu sustentáculo e amparo, e para que de
ambos derivasse a raça humana. Tu mesmo disseste: Não
é bom que o homem fique só; façamos-lhe uma auxiliar semelhante a ele. E agora, não é por prazer que tomo esta
minha irmã, mas com reta intenção. Digna-te ter piedade de mim e dela e conduzir-nos juntos a uma idade avançada!” E disseram em coro: “Amém, amém!” E se deitaram
para passar a noite. Ora, Raguel se levantou e, chamando os criados que tinha em casa, foram cavar um túmulo.
Pois dizia consigo: “Não aconteça que tenha morrido e nos
tornemos objeto de escárnio e zombaria.” Quando acabaram de cavar o túmulo, Raguel voltou à casa, chamou sua
mulher e disse-lhe: “Manda uma criada entrar no quarto
e ver se Tobias está vivo; porque, se morreu, o enterraremos sem que ninguém o saiba.” Mandaram a criada, acenderam a lâmpada e abriram a porta; e, entrando, ela viu
que estavam deitados juntos e dormindo. A criada saiu e
anunciou-lhes: “Está vivo e nada de mal aconteceu.” Raguel bendisse ao Deus do Céu com estas palavras: “Bendito és, ó Deus, com todo o puro louvor! Que te bendigam
por todos os séculos! Bendito sejas por me haveres alegrado, por não ter sucedido o mal que temia, mas nos trataste
segundo tua grande misericórdia. Bendito sejas por teres
tido compaixão de dois filhos únicos. Tem piedade deles,
Senhor, e dá-lhes tua salvação; faze que sua vida transcorra na alegria e na piedade.” Depois mandou que os criados fechassem a cova antes do amanhecer.

Rafael), queimou o fígado e coração do peixe que afugentou Asmoneu, o demônio que matava os maridos
de Sara.
+ Tobias convidou Sara a levantar-se para juntos rezarem: “Bendito sejas tu, Deus de nossos pais, e bendito
seja teu Nome por todos os séculos dos séculos! Bendigam-te os céus e tua criação inteira em todos os séculos! Tu criaste Adão e para ele criaste Eva, sua mulher,
para ser seu sustentáculo e amparo, e para que de ambos derivasse a raça humana”.
+ Raguel, por sua vez, chamou os criados e lhes ordenou a cavarem um túmulo: “Não aconteça que tenha
morrido e nos tornemos objeto de escárnio e zombaria.”
+ Uma criada foi enviada ao quarto para averiguar se
Tobias estava vivo. O que ela confirmou como boa notícia: “Está vivo e nada de mal aconteceu.”
+ Raguel, por sua vez, bendiz e agradece a Deus.
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?
+ Tobias seguiu as orientações de Azarias (anjo Rafael) conformando sua vontade com a vontade de Deus.
Diante dos desafios, você se entrega com confiança a
realizar a vontade de Deus?
+ Tobias, embora sabendo que já sete homens haviam
morrido na noite de núpcias, não se deixa levar pelo
medo, mas com confiança rezou com Sara bendizendo a Deus e pedindo seu auxílio. Como enfrenta seus
medos e perigos que o envolvem você e sua família?
+ Raguel, pai de Sara, não conseguiu pensar que havia solução para o problema que enfrentava sua família, e por isso, seguia a rotina dos outros casamentos e mandou cavar a oitava sepultura. Como você
enfrenta os acontecimentos, as decepções que se repetem em sua vida? Você só consegue ver a situação
difícil ou procura uma saída e procura uma solução
com esperança?
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.
+ Peça a graça de Deus para que você, mesmo nas dificuldades, procure conformar sua vontade com a vontade de Deus.
+ Peça a luz do Espírito Santo para que, na hora dos
medos e perigos, a confiança e o entregar-se nas mãos
de Deus seja a sua força.
+ Peça a graça de Deus para que diante dos problemas
e dificuldades sempre sobressaia a esperança em sua
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
O que a Palavra diz em si? É Deus que fala para você.
Ler lentamente e com atenção. Releia o texto. Procure ape- vivência desta mensagem? Qual compromisso que devo asnas guardar o texto na memória. Enquanto você lê, imagi- sumir?
ne a cena. Descubra os detalhes do texto. Conte o texto que
6) REZAR O SALMO 128 (127): – “Felizes todos os que teleu.
mem o Senhor...”
+ Após o jantar todos foram dormir.
+ Tobias seguiu a orientação dada por Azarias (anjo

