
*182.         Tob 7, 6-14 

«O Senhor do Céu, vos faça felizes e vos conceda 
misericórdia e paz» 

Leitura do Livro de Tobias 

Naqueles dias, 
Raguel levantou-se e beijou Tobias, chorando de comoção. 
Depois abençoou-o, dizendo: 
«Bendito sejas tu, filho de tão bom e digno pai! 
Oh triste infelicidade ter ficado cego um homem tão justo e tão caridoso!». 
Lançou-se ao pescoço de Tobias, seu parente, e continuou a chorar. 
Também Edna, sua esposa, chorava, bem como Sara, sua filha. 
A seguir, mataram um carneiro do rebanho e ofereceram-lhes 
cordial hospedagem. Depois de se terem lavado e sentado à mesa, 
Tobias disse a Rafael: «Irmão Azarias, pede a Raguel que me dê por 
esposa minha prima sara». 
Raguel ouviu estas palavras e disse ao jovem: «Come e bebe e passa a noite 
tranquilo, porque ninguém tem mais direito de receber como esposa minha 
filha Sara, do que tu, meu irmão, nem eu tenho o direito de a entregar a outro 
senão a ti, porque és o meu parente mais próximo. Devo, contudo, dizer-te a 
verdade, filho: já a dei a sete maridos da nossa linhagem e todos morreram na 
noite em que se aproximaram dela. 
Mas agora, filho, come e bebe». 
Tobias, porém, respondeu: «Não comerei nem beberei, antes que 
resolvas a minha situação». 
Disse Raguel: 
«Toma-a desde este momento, segundo a sentença do livro de Moisés; pelo 
próprio Céu foi decidido que ela te seja entregue. Leva a tua prima para casa; 
doravante serás seu irmão e ela tua irmã. A partir de hoje, ela te pertence para 
sempre. 
E o Senhor do Céu, meu filho, vos faça felizes esta noite e vos conceda misericórdia e 
paz». 
Raguel chamou Sara, sua filha, e ela aproximou-se. 
Tomando-a pela mão, entregou-a a Tobias, dizendo: 
«Recebe-a como esposa, segundo a lei e o decreto do livro de Moisés. 
Recebe-a e volta com ela são e salvo para casa de teu pai. 
O senhor do Céu vos dê boa viagem na sua paz». Depois chamou a mãe da 
jovem e disse-lhe que trouxesse uma folha de papiro. Redigiu o contrato 
matrimonial, pelo qual dava sara como esposa a Tobias, segundo a sentença da 
lei de Moisés. só então começaram a comer e a beber.  
 
Palavra do senhor. 
 


