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Oração em Família

LIVRO DE TOBIAS (= “O SENHOR É BOM”) – 200 A.C: Ao concluir 
a missão junto ao jovem Tobias, Azarias revela sua identidade: 
“Eu sou Rafael, um dos sete anjos que estão sempre presentes e 
têm acesso junto à Glória do Senhor”. A revelação do anjo Rafa-
el mostra que a presença e a providência de Deus só percebemos 
com os olhos da fé.

1) Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei 
neles o fogo do Vosso Amor. Enviai o Vosso Espírito e tudo será cria-
do 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 consolação. 
Por Cristo Senhor Nosso. Amém

2) LER: Tobias 11,5-18
“Terminados os dias de núpcias, Tobit chamou seu filho Tobias e dis-
se-lhe: “Filho, já é tempo de pagares o salário do homem que te acom-
panhou, acrescentando também alguma gratificação.” Tobias res-
pondeu: “Pai, quanto devo dar-lhe pelos seus serviços? Mesmo en-
tregando-lhe a metade dos bens que trago comigo eu não teria pre-
juízo. Reconduziu-me são e salvo, libertou minha mulher, trouxe-me 
o dinheiro e, enfim, te curou! Que recompensa devo dar-lhe?” Disse-
-lhe Tobit: “Filho, ele bem merece a metade de tudo o que trouxe. ”Cha-
mou-o, pois, Tobias e disse-lhe: “Toma como salário a metade de tudo 
quanto trouxeste e vai em paz.” Então Rafael chamou-os à parte e dis-
se-lhes: “Bendizei a Deus e proclamai entre todos os viventes os bens 
que ele vos concedeu; bendizei e cantai seu Nome. Manifestai a to-
dos os homens as ações de Deus, como elas o merecem, e não vos can-
seis de dar-lhe graças. É bom manter oculto o segredo do rei; porém, 
é justo revelar e publicar as obras de Deus. Agradecei-lhe dignamen-
te. Praticai o bem, e a desgraça não vos atingirá. Boa coisa é a ora-
ção com o jejum, e melhor é a esmola com a justiça do que a riqueza 
com a iniquidade. É melhor praticar a esmola do que acumular ouro. 
A esmola livra da morte e purifica de todo pecado. Os que dão esmo-
la terão longa vida; os que cometem o pecado e a injustiça são inimi-
gos da própria vida. Vou dizer-vos toda a verdade, sem nada vos ocul-
tar: já vos ensinei que é conveniente manter oculto o segredo do rei, 
mas que é honroso apregoar as obras de Deus. Quando tu e Sara fa-
zíeis oração, era eu quem apresentava vossas súplicas diante da Gló-
ria do Senhor e as lia; eu fazia o mesmo quando enterravas os mortos. 
Quando não hesitaste em te levantares da mesa, deixando a refeição, 
para ires sepultar um morto, fui enviado para provar tua fé, e Deus 
enviou-me, ao mesmo tempo para curar-te a ti e a tua nora Sara. Eu 
sou Rafael, um dos sete anjos que estão sempre presentes e têm aces-
so junto à Glória do Senhor.” Ficaram ambos cheios de espanto e caí-
ram com a face em terra, com grande temor. Mas ele lhes disse: “Não 
tenhais medo; a paz esteja convosco! Bendizei a Deus para sempre. Se 
estive convosco, não foi por pura benevolência minha para convosco, 
mas por vontade de Deus. A ele deveis bendizer todos os dias, a ele de-
veis cantar. Pareceu-vos que eu comia, mas foi só aparência. E agora, 
bendizei ao Senhor sobre a terra e dai graças a Deus. Vou voltar para 
Aquele que me enviou. Ponde por escrito tudo quanto vos aconteceu.” 
E ele se elevou. Quando se reergueram, não o viram mais. Louvaram a 
Deus e entoaram hinos dando-lhe graças por aquela grande maravi-

“Eu sou Rafael, um dos sete anjos...” (Tb 12,15)
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Ambiente: Mesa, Bíblia, cruz e vela acesa. lha de haver-lhes aparecido um anjo de Deus.”

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 deta-
lhes do texto. Conte o texto que leu.
+ Após as bodas de Tobias, filho e pai decidem que deverão dar 
metade do dinheiro a Azarias por todo o bem que ele fez. Ele foi 
companheiro da viagem, libertou Sara, trouxe o dinheiro e curou 
a cegueira de Tobit.
+ Ao ser chamado por Tobit e Tobias, Azarias os convida a bendi-
zer a Deus, exorta-os a fazer o bem, dar esmolas, aconselha a ora-
ção e o jejum, e por fim, revela a sua identidade: “Eu sou Rafael, 
um dos sete anjos que estão sempre presentes e têm acesso junto 
à Glória do Senhor”.
+ Rafael, o mensageiro de Deus, volta para Aquele que o enviou.

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 e seu filho Tobias reconhecem todo o bem que foi para eles 
a presença de Azarias (anjo Rafael) e com muita generosidade de-
cidem dar a ele a metade do dinheiro recebido. Você é agradecido 
e valoriza as pessoas que estão a sua volta: sua mãe, seu pai, seu es-
poso, sua esposa, sua família, empregados?
+ Como você vive a espiritualidade simbolizados pela esmola (fa-
zer o bem ao próximo), pela oração (relação com Deus) e pelo je-
jum (vive, administra sua vida)?
+ Deus em sua divina providência enviou o anjo Rafael. Perceba a 
providência de Deus através de pessoas e acontecimentos ao lon-
go de sua vida e bendiga, louve, agradeça 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... Dei-
xe Deus ouvir o que está em seu coração depois de ter ouvido e medita-
do a Palavra.
+ Agradeça a Deus pela presença silenciosa e providencial dele em 
sua vida. Apresente alguns fatos e acontecimentos pelos quais 
você tem profunda gratidão a Deus.
+ Agradeça a Deus pela presença das pessoas em sua vida, verda-
deiros “anjos”, mensageiros de Deus. Apresente a Deus, em oração, 
algumas pessoas: familiares, conhecidos, amigos, pessoas da co-
munidade.

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 Pala-
vra. 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 30 (29):    “Eu te exalto, o Senhor, porque me livras-
te,...!” 
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