
 
 

 

O Justo 

nunca está 

só ! 



O livro de Tobias foi escrito no ano 200 a.C.  Apesar das aparências, 
o livro não narra uma história real, pois, os acontecimentos 

dificilmente se enquadram na história desse período. 

O livro é uma 
espécie de 

“romance” ou 
“novela” 

imaginada, 
destinada a  

transmitir um 
ensinamento. 



A história conta a viagem que 
Tobias faz, a pedido de seu pai 
cego, para cobrar uma dívida 
antiga de um amigo. 
Tobias parte acompanhado de seu 
cachorro e conta com a proteção 
do Anjo Rafael (que se apresenta 
como um jovem que ajuda Tobias a 
encontrar a casa do amigo da 
família) e a cura para seu pai.   
 
No caminho, ele conhece — e se 
casa — com Sara, sua prima. 
Quando estão chegando de volta à 
casa, o cachorro vai na frente, todo 
contente "como um mensageiro": 
pois além da viagem bem 
sucedida, o Anjo traz a cura para a 
cegueira de Tobit. 
 
 



O autor do livro estava preocupado em 
apresentar aos leitores, o exemplo de 

um judeu justo e fiel a Deus.  
 

Então, ele mostra que a verdadeira 

sabedoria, o caminho que conduz 

à felicidade, consiste em amar a 

Deus e obedecer à sua vontade 

(mandamentos), aconteça o que 

acontecer. 



O que mais 
interessa é 
expressar de 
maneira viva e 
bela, a grandeza 
da piedade e da 
fé de um jovem 
judeu. 
 

Ele será um 
exemplo para 
todo israelita. 
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Para que mais o autor escreveu este livro? 

Na época de Tobias, o 
império Grego dominava 

todo o Oriente Médio, 
inclusive a Palestina. 

Além do domínio político 
e da exploração 

econômica, os povos 
dominados sofriam 

também a influencia da 
cultura, religião e 

costumes gregos, ficando 
ameaçada a sua 

identidade. 
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Como o autor do livro está preocupado com a identidade do povo 
judeu, ele escreve este livro para estimular e fortalecer sua 

fidelidade e confiança.  Isso para que o povo venha a redescobrir 
e revalorizar  a fé, as tradições e os valores de Israel. 



Um pouco sobre a Grécia da época de Tobias. 

Por volta dos anos 800 a 700 a.C., teve início  uma nova era para a Grécia. A 
economia e a tecnologia floresceram, seguidas de progressos na arte e na 

cultura, com o desenvolvimento de um alfabeto próprio. O surgimento dos Jogos 
Olímpicos também é desse período, com data tradicional em 776 a.C. Neste 

período teve início uma expansão colonial e um grande desenvolvimento 
cultural. Grega. 

Entre o ano 513 e 333 a.C., persas e gregos lutaram pela supremacia no Oriente 
Médio. Finalmente, Alexandre, o Grande, invadiu a Pérsia, conquistando tudo. As 
conquistas de Alexandre submeteram Israel ao controle grego, como também à 

cultura e ao pensamento grego. 

Os gregos criaram uma sociedade notável: a filosofia, a arquitetura, a 
matemática, a escultura e a literatura foram valores muito desenvolvidos A 
cultura grega se espalhou por quase todo o Mediterrâneo. 
Como outros povos, Israel recebeu uma influência grande da cultura grega, 
por isso, a preocupação do autor do livro de Tobias, com  a religião judaica. 
 



Mapa do Império Grego antes de Cristo 
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A finalidade do livro é, portanto, 

Destaca-se, entre outras 
coisas, a descoberta da  
-Providência Divina na vida  
cotidiana (arcanjo Rafael), 
- a fidelidade à vontade de 
 Deus (Lei), 
- a prática da esmola, 
- o amor aos pais, 
- a oração e o jejum, 
- a integridade do 
 matrimônio, e o 
- respeito pelos mortos. 



O autor, mostra sobretudo, que a pessoa justa nunca 

está só, mas é sempre acompanhada e  

protegida  por Deus. 



A Igreja Católica venera São 
Rafael ou Arcanjo Rafael e o 
fez padroeiro dos Doentes.  È 
também chamado o “Anjo da 
Saúde”. 
 
O Nome Rafael significa  
 “Deus cura”  
 
Anjo, são mensageiros 
"enviados a serviço, para 
vantagem daqueles que 
devem ser salvos" (Hb 1,14). 
 
 



 1 – O livro de Tobias narra uma história real? 
 Por que? 
 
 
 
 2 – Para que existe esse livro? 
 
 
 
 3 – Quais os ensinamentos que ele nos 
 transmite? 




