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ITINERÁRIO DE VIAGEM 
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UM JUDEU PIEDOSO
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O autor do livro de Tobias tenta nos 
apresentar uma história a partir 
da figura de Tobias, filho de Tobit, 
cujo nome Tobiyah significa “Javé 
é bom”. Ao longo dessa novela 
bíblica, o autor busca nos colocar 
diante de um modelo de vida, 
fiel, praticante e obediente à 
vontade e de um Deus bom, que 
ouça as preces, os pedidos de seu 
povo (tb 3, 16-17). . Apesar do 
exílio, Tobit é descrito como um 
homem justo que cumpre as suas 
obrigações diante da Lei de Javé. 
As obras de caridade viram não 
uma causa de fé, mas uma 
consequência da fé. O conteúdo 
do libro é narrado numa 
estrutura quiasmática. 
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A: 1, 1 – 2: 
Introdução: Tobit 
apresentado numa 
vida estável;

B: 1, 3 – 3, 17: Aflição 
de Tobit e Sara, 
orações e plano de 
salvação de Deus;

C: 4, 1 – 14, 1ª : 
Viagem de Tobias e 
Azarias (Javé socorre);

A’: 14, 1b – 15: 
Plenitude de vida 
familial.

.
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PARA APROFUNDIR MAIS:

O centro dessa novela é o casamento de Tobias com Sara,
que já se casara com sete homens, mas nenhum deles a
possuiu, inclusivo os judeus; Tb 8, 1-21

O autor mostra aos jovens judeus da diáspora que não
basta ser judeu: é preciso ser um judeu piedoso, ao
modelo do pai Tobit (Tb 1, 1-9);
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TEOLOGIA
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Moral da história: o autor quer mostrar aos judeus

da diáspora através da figura de Tobias que a

piedade é essencial e que o casamento com

pagãos é perigoso, pois põe em risco as raízes

monoteístas do judaísmo. Num tempo em que a

identidade judaica se vê ameaçada pela invasão

do mundo helênico e por heranças mil do mundo

persa, com seus anjos e demônios, e do mundo

babilônico, com seus deuses diversos, parece

prudente perseverar nos costumes piedosos,

inclusive no costume de casar-se com pessoas da

mesma raça.



REFERÊNCIAS:

Uma crítica ao costume 
judeu de enterrar ou 
sepultar os estrangeiros; 
Tb 1, 17-18;

Amor ao próximo, amor a 
Deus (Tb 4, 3-5);

Teologia da retribuição (Tb 
4, 6-7);

Exortação ao dízimo (Tb 4, 
8-11);

Fidelidade à tradição sobre 
casamento (Tb 4, 12);
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Exortação a uma vida ética 
(Tb 4, 13-16/Mt 7, 12; Mt 
25, 31-46);

Um modelo de judeu 
justo e fiel (Tb 1, 2-10);
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Genero

No livro de Tb utiliza-se 
numerosas formas 
literárias e elementos de 
formulas literárias 
(oração, cântico, 
ensinamento para a vida, 
testamento). .

A narrativa não gira em 
torno de uma só de uma 
pessoa principal, mas tem 
o objetivo de expor o 
curso e o entrelaçamento 
de vários destinos, numa 
insistente intenção 
pedagógica. .
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Onde e quando? .

Temos suposições, 
talvez com judeus de 
fala aramaica, na 
Síria ou na Palestina.  
O que se cre que a 
narrativa de Tobias 
tivesse sido criada 
no final do período 
persa ou no tempo 
helenista, ou seja, 
nos sécs. IV-II a.C. 
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ATUALIZAÇÃO
 Para nós hoje, o mais importante é refletir sobre: a sedução do

mundo secularizado, que rouba nossas práticas de piedade e nossos
valores cristãos;

 Não ter medo de nos opormos ao mundo ou de confrontá-lo, mas de
manter nossa identidade cristã, dialogando com nosso tempo.

 Tomar cuidado, pois há muitos Asmodeus por aí. Para não sermos
alvo do “Asmodeu desse mundo” com suas astúcias.

 Em meio deste mundo secularizado, precisa ser um cristão que de
fato fez a experiência da fé (como Tobias) para se manter vivo diante
das armadilhas do Asmodeu pós-moderno.

 Que haja mística e espiritualidade para manter nossos valores
intactos, inclusive no que diz respeito ao casamento e à vida familiar –
tão questionados hoje!

 Ter a esperança de que não estamos sozinhos nessa viagem da vida:
está conosco Aquele que cura – não um anjo – mas o próprio Deus
que nos ama e nos sustenta na caminhada.
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REFERÊNCIAS. 

Um fio condutor para 
educação nas famílias (Tb 4, 3 
– 5);

Uma virtude para uma vida 
cristã equilibrada (Tb 4, 15. 16. 
19);

Um ensinamento da teologia 
da gratuidade: “a caridade 
como consequência da fé”(Tb 
1, 8; 2, 4);
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Cumplamos cada uno su misión, …

…CONFIANDO EN DIOS.


