TOBIAS
“Então seu pai vai recuperar a vista e
poderá enxergar” Tb 11,7

Ilídio, Jwakin, Raimundo e Armando

TOBIAS
. COMO faltam pontos de referência seguroos, são possíveis apenas

suposições de onde e quando surgiu a atual narrativa de TOBIT.
– Entre os judeus de fala aramaica, na Síria ou Palestina- apenas há
probabilidades de que seja o Egito o lugar da tradução grega na versão
G1; devido as concepções geograficas imprecisas, a Mesopotâmia é
pouco provável.
- Apresente narrativa de Tobit pode ter sido criada no final do período
PERSA ou no tempo Helenista, ou seja, nos Séculos IV-II a.C. que
constitui uma himpótese digna de consideração, que se fez um e´stágio
prévio samaritano das cercanias da família dos TOBÍADAS, tenha sido
revisado de maneira ortodoxa para formar a atual narrativa centrada
em Jerusalém.(como defende J. T. MILIK).

SEGUNDO A NOVA BÍBLIA PASTORAL
-TOBIAS foi provavelmente escrito em aramaico na cidade de Antioquia,
uma das grandesdo mundo helênico e capital do reino Selêucida, no século
II a.C., em meio a grande processo migratório na região, o que resultou na
presença de outras culturas na Judeia e na diáspora ou dispersão de
Judeus em outrasregiões.
-Tal mobilidade trouxe novas ideias e concepções sobre a saúde, a
infermidade e o problema do mal. Para que os Judeus da diáspora se
mantenham fiéis a Deus e a lei.
-O Autor narra a historia de duas famílias deportadas em Nínive e
Ecbátana, ambas na região da Mesopotâmia. Tobit, pai de Tobias, fiel
seguidor da lei, acaba perdendo os bens e a visão; e Sara, filha de Raquel,
possuída por um demónio que hle arruinou sete tentativas de casamento.

SEGUNDO THOMAS ROMER
• São quatro fragmentos de rolos aramaicos e um fragmento de rolo em
hebraico descobertos em Quamran, bem como três textos completos na
Septuaginta (LXX): UMA VERSÃO CURTA (G1), uma versão longa (GII) e uma
versão mista (GIII).
• A versão curta, tinha a preferência dos críticos, até que os fragmentos de
Qumran trouxessem crédito à versão longa.
• Uma sexta versão está preservada na vulgata: trata-se de um texto de Vetus
latina, sumariamente revisado por Jerônimo com base em um manuscrito
aramaico, o que dá um texto que difere de todas as outras versões de Tobit.
• De modo geral, essa variedade textual sugere que Tobit era popular, porém
aberto a toda espécie de modificações.
• Por essa razão, parece difícil, se não impossível, remotar atualmente ao
texto de origem.

Estrutura do Livro de Tobias
1,1-2

Título do Livro

Livro das palavras/ das histórias de Tobit
da tribo de Neftali no exílio assírio

1,3—3,17

Exposição

A aflição de Tobit e Sara, suas orações e
o plano de salvação de Deus

4,1—14,1a

Parte Principal

A viagem de Tobias acompanhado de
Azarias(Javé socorre)

14, 1b-15

Epílogo

A plenitude de vida de Tobit, Ana e
Tobias

Retrospectiva da vida de Tobit
1,3
1, 4—2, 14
1, 4-8
9-10a
10b-11
12-14
15-19a
19b-21
22

Caracterização resumida do modo de vida de Tobit, seu lugar de moradia e seu
ambiente social
Exposição “biográfica” (cronológica e geográfica):
Mocidade na terra de Israel
Casamento lá e nascimento de Tobias (no exílio assírio)
Recusa de participarem em refeições pagãs no exílio em Ninive
Ascenção sob Salmanasar como comprador; depósito de dinheiro junto a Gbael na
Média
Atividade proscrita (enterro de mortos) no tempo de Senaquerib
Fuga até o início do governo de Asaradon e a instalação de Aicar
Por iniciativa de Aicar,retorno pra Nínive

Retrospectiva da vida de Tobit

2, 1-7a
7b-8
9-10
11-12
13-14

Ceia de retorno interrompida na festa de Pentecostes
Sepultamento de mortos após o pôr-do-sol
Acidente noturno e cegueira
A esposa Ana assegura o sustento mediante trabalho em
domicílio
Controvérsia entre Tobit e Ana

3,1-6

Oração

SUBDIVISÃO DA ESTRUTURA
Título do Livro e Exposição
A
B
C

1,3—3,6 Relato sobre Tobit em auto-apresentação ( na
primeira pessoa) e sua oração
3,7-15
Relato sobre Sara em Ecbátana: sua situação e
oração
3,16-17 Atendimento da oração de ambos: envio de
Rafael (Deus restaura)

Parte principal e Epílogo
4,1-21
1-2
3,21
3d-4
5-6a
6b-16
17-18
19
20-21

A Plano de envio e ensino para a vida/testamento de Tobit para Tobias
Recordação de Tobit do dinheiro Depositado com Gabael em Reges/Média
Testamento de Tobit para seu filho: ensinamento para a vida
Diante dos pais
Perante javé: não praticar “injustiça”, mas “justiça”
Misericórdia/esmola/amor ao próximo como concretização da “justiça”
Outras exortações (solidariedade com os que ficaram para trás; aceitar
bom conselho, que ultimamente procede de Javé)
Perante Javé: a qualquer hora louvar o Senhor!
Indicação do dinheiro depositado com Gabael, estímulo final

Parte principal e Epílogo
5, 1—6,1

B Procura de um acompanhante de viagem, acertos e despedidas

5, 1-3
4-8
9-17
18—6,1

Diálogos: Tobias – Tobit
Tobias – Rafael (incónito)
Tobit – Tobias
Mãe (Ana) – Tobit

6, 2—7,9a

C A viagem de Nínive para Ecbátana

6, 2-9
10-18
7,1-9a

A noite no rio Tigre, luta com o peixe e seu aproveitamento
Diálogo sobre o encontro iminente com Sara (perto de Ecbátana)
Recepção por parte de Raguel, Edna e Sara

Parte principal e Epílogo
7, 9b-10,13 D A festa das bodas em Ecbátana
7, 9b-17 Pedido de casamento e negociação, casamento, contrato
matrimonial, continuação do jantar de saudação como jantar de
bodas, preparo do recinto matrimonial
8, 1-9a
A noite de núpcias
9b-18
Admiração e louvor a Deus por sua misericórdia
19-21
Início da festa nupcial de alegria de quatorze dias
9, 1-6
Rafael busca com servos o dinheiro em Rages junto de Gabael.
Este aceita o convite para a festa nupcial em Ecbátana
10, 1-7
Ansiosa espera de Tobit e Ana por Tobias em Nínive
7l-13
Despedida de Tobias e Sara dos pais dela em ecbátana

Parte principal e Epílogo
C Viagem de Volta de Ecbátana para Nínive
11, 1-19
11, 1-15
16-19
12, 1-22
12, 1-5
6-22

Reencontro de Tobias com seus pais, cura da cegueira de Tobit e sua oração de louvor
Recepção da nora Sara por Tobit; alegria conjunta de todos os judeus em Nínive

B Oferta de recompensa ao acompanhante da viagem e sua auto-apresentação
Reconhecimento dos múltiplos méritos e serviços do acompanhante
Auto-apresentação de Rafael; ensino; desaparecimento

13, 1—14,1a

Louvor de Tobit

14, 1b-15

Epílogo

14, 1b-2
3-11
12-15

Perspectiva sintética até o fim da vida de Tobit
Últimas palavras de Tobit a seu filho Tobias (e sua família).
Morte e sepultamento de Tobit
Vida restante de Tobias até sua morte

Plenitude da vida de Tobit, Ana e Tobias

Mensagem Teológica
 O livro de Tobias relata sobre a
experiência de uma diáspora
judaica muito dispersa que têm a
esperança de voltar para a
Judéia (13,3-5).

 Tobit é exilado com sua família
em Nínive, no país da Assíria.

 Ele está com saudades de Deus,
do Templo e dos sacrifícios.

=>Tobit e Sara sofrem muito e cada qual do seu lado, pedem a Deus
que os livre desta vida.
=>Deus escuta a oração deles e envia seu anjo Rafael.

O anjo Rafael manifesta a ação da divina providência.
O livro nos convida para conhecer a proximidade de um
Deus benévolo, bondoso e misericordioso que tira os
sofrimentos do seu povo e os da alegria de viver bem.

O objetivo do autor é o de transmitir ensinamentos aos
judeus dispersos em meio a outros povos. Para que os
judeus da diáspora possam se manter fiéis a Deus e á Lei.

 O livro de Tobias é feito de uma ironia dramática. Tobit
apresenta piedade de Deus de maneira irónica e com
gozação. Tobit e sua família são mesmo tempo caricatura
e propaganda para o judaísmo ortodoxo, porque neste
livro encontramos muitos elementos da tradição judaica.

 O livro apresenta de forma narrativa que Deus atende
orações, acompanha as pessoas em perigos no caminho da
vida. Como Deus estava com eles em tempos felizes e na
terra santa, assim também Ele está com eles na desgraça e
na diáspora.

Apesar de sofrer as tribulações e dificuldades, as
personagens centrais desta novela vivem com a certeza
inabalável da presença de Deus e mantém a fidelidade.

A novela de Tobias é repleta de ensinamentos
sapienciais, onde traz belos ensinamentos, tais como:
respeito e honra aos pais, cuidado para com os mortos,
justiça, honestidade, bondade e compaixão para com o
próximo (4,3-19; 12,6-20).

 O livro procura mostrar que o israelita fiel a seu Deus e à sua
religião nunca está sozinho, mas é objeto da especial proteção
divina.

 Manifesta também a esperança de que quando Deus reunir o
seu povo de todas as nações (13,5), então também os pagãos se
converterão ao Senhor para formarem um único povo de Deus
(14,6s).

Atualização
•Como evitar o fundamentalismo em Tobias
•Como evitar a armadilha da Teologia da Retribuição em
Tobias?

•Herança: Qual herança?
•Casamento: que tipo de casamento?
•Família: que família?
•Dependência dos pais: o que é bom nisso?
•Como evitar o “maravilhosismo” da ação dos anjos: quem é
Azarias/Rafael

Fim
Aplausos
Obrigado

