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Oração em Família

LIVRO DE TOBIAS (= “O SENHOR É BOM”) – 200 A.C: Tobias en-
via Azarias (o anjo Rafael) com quatro criados para Rages, onde 
mora Gabael, para receber o dinheiro, e, convidá-lo para as núp-
cias. Desta forma, indo às núpcias, Gabael tem um encontro 
com Tobias. Enquanto isso, Tobit e sua esposa Ana, por esgotar o 
tempo para o retorno, pensam que o filho tenha morrido. Tobit 
tenta consolar a esposa, mas ela não aceita. Após catorze dias de 
bodas, Raguel permite a partida de Tobias com Sara juntamen-
te com diversos bens. Já perto de Nínive, Rafael convida Tobias 
para irem à frente preparar a casa.

1) Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acen-
dei neles o fogo do Vosso Amor. Enviai o Vosso Espírito e tudo será 
criado e renovareis a face da terra.
 Oremos: Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a 
luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coi-
sas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consola-
ção. Por Cristo Senhor Nosso. Amém

2) LER: Tobias 11,5-18
“Ana estava sentada, observando o caminho por onde viria seu filho. 
6Pressentiu que era ele que estava chegando e disse a Tobit: “Eis que 
teu filho está chegando com seu companheiro!” Rafael disse a Tobias, 
antes que ele se aproximasse do pai: “Asseguro-te que se abrirão os 
olhos de teu pai. Unta-lhe os olhos com o fel do peixe, e o remédio fará 
as manchas brancas se contraírem, e elas cairão de seus olhos como 
escamas. Assim teu pai vai recuperar a vista e verá a luz.” Ana cor-
reu e lançou-se ao pescoço de seu filho, dizendo: “Finalmente te reve-
jo, meu filho; agora posso morrer!” E começou a chorar. Tobit se le-
vantou e, tropeçando, atravessou a porta do pátio. Tobias foi-lhe ao 
encontro, tendo na mão o fel do peixe; soprou-lhe nos olhos e, abra-
çando-o estreitamente, disse-lhe: “Tem confiança, pai!” Aplicou-lhe o 
remédio e esperou um pouco. Depois, com ambas as mãos, tirou-lhe 
as escamas dos cantos dos olhos. Então seu pai caiu-lhe ao pescoço e 
chorou. E exclamou: “Agora te vejo, filho, luz dos meus olhos!” E disse 
ainda: “Bendito seja Deus! Bendito seja seu grande Nome! Benditos 
todos os seus santos anjos! Bendito seu grande Nome por todos os sé-
culos! Porque ele me havia punido, e de novo se compadeceu de mim, 
e agora vejo meu filho Tobias!” Tobias entrou em casa, cheio de ale-
gria e bendizendo a Deus em alta voz. Depois contou a seu pai como 
fora feliz sua viagem; disse-lhe que trouxera o dinheiro e que havia 
se casado com Sara, filha de Raguel, a qual vinha com ele e já estava 
perto das portas de Nínive. Tobit saiu ao encontro de sua nora até 
às portas de Nínive, louvando a Deus em sua alegria. Quando os ha-
bitantes de Nínive o viram caminhar com o mesmo vigor de outro-
ra, sem precisar de guia, ficaram admirados. Tobit proclamou dian-
te deles que Deus se havia compadecido dele e lhe havia aberto os 
olhos. Enfim Tobit se aproximou de Sara, esposa de seu filho Tobias, 
e abençoou-a com estas palavras: “Sê bem-vinda, minha filha! Ben-
dito seja teu Deus, que te trouxe até nós! Bendito seja teu pai, bendito 
seja meu filho Tobias e bendita sejas tu, minha filha! Sê bem-vinda, 
entra em tua casa na alegria e na bênção! Entra, minha filha.” Foi 
esse um dia de júbilo para todos os judeus de Nínive, e seus primos 
Aiçar e Nadab vieram compartilhar da alegria de Tobit.”

“Bendito seja Deus! Bendito seja seu grande Nome!...” (Tb 11,17)

Leitura Orante Semanal

Ambiente: Mesa, Bíblia, cruz e vela acesa. 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.
+ Ana, mãe de Tobias, constata que Tobias estava voltando e in-
formou Tobit.
+ Rafael, por sua vez, deu instruções a Tobias o que fazer com o 
fel do peixe para curar a cegueira do pai.
+ Primeiro a mãe correu ao encontro do filho.
+ Depois Tobias foi ao encontro do pai e aplicou-lhe o fel do pei-
xe. Ao recuperar a visão o pai lhe disse: “Agora te vejo, filho, luz 
dos meus olhos!”
+ Tobit bendisse a Deus.
+ Tobias entrou na casa dos pais e relatou sua feliz viagem: in-
formou que trouxe o dinheiro e que havia se casado.
+ Tobit foi ao encontro de Sara, sua nora, e a acolheu e a aben-
çoou.

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?
+ A mãe de Tobias, embora temesse o pior, nunca perdeu a espe-
rança, pois estava sempre a olhar para o caminho de onde de-
veria retornar o filho. Como você lida com a esperança quando 
a própria realidade parece indicar o contrário?
+ Tobias continua a se deixar orientar por Rafael, assim como 
acontecera no início e ao longo de toda a viagem. Você é perse-
verante na fé quando enfrenta situações vitais?  Ou, depois de 
algum tempo, desanima?
+ Tobit, o pai, diante dos fatos que vivencia bendiz a Deus. Você 
em sua vida costuma bendizer a Deus? Ou diante dos fatos da 
vida esquece de agradecer a Deus?

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 me-
ditado a Palavra.
+ Peça a Deus a graça de viver as realidades em sua vida sempre 
com profunda esperança e nunca desistir.
+ Peça a luz da fé para viver com perseverança as diversas situ-
ações da vida.
+ Contemple a sua vida e bendiga e agradeça a Deus.

5) CONTEMPLAÇÃO: 
O que a Palavra me faz contemplar?
Ver com os olhos de Deus. Neste momento, não digo nenhuma pala-
vra, há só silêncio. Contemplo este caminho que Deus propõe pela sua 
Palavra. Contemplo a minha vida a partir desta Palavra. O que mi-
nha vida muda a partir da vivência desta mensagem? Qual compro-
misso que devo assumir?

6) REZAR O SALMO 146 (145):  “Louva o Senhor, ó minha alma!”
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