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Tobit 

O livro de Tobias 

{1:1}, o livro das palavras de Tobias, filho de Biel, a 

filho de Ananiel, filho de Aduel, filho de Gabael, do 

semente de Asael, da tribo de Nephthali; 

{1:2} que no tempo do rei Enemessar dos assírios 

foi conduzido em cativeiro fora Tisbe, que está no lado direito 
do 

naquela cidade, que é corretamente chamada Nephthali na 
Galileia 

acima de Aser. 

{1:3} Tobit tenho andado todos os dias da minha vida na 

caminhos da verdade e da justiça, e fiz muitas esmolas para 
meu 

irmãos e minha nação, que veio comigo para Nineve, em 

a terra dos assírios. 

{1:4} e quando eu estava no meu próprio país, na terra dos 

Israel sendo jovens, toda o tribo de Nephthali meu pai 



caiu da casa de Jerusalém, que foi escolhido de 

todas as tribos de Israel, que deveriam sacrificar todas as tribos 

lá, onde o templo da habitação do Altíssimo 

foi consagrado e construído para todas as idades. 

{1:5} agora, todas as tribos que juntos se revoltaram, e o 

casa de meu pai Nephthali, sacrificada à novilha 

Baal. 

{1:6} mas eu sozinho foi frequentemente para Jerusalém para 
as festas, como 

foi ordenado a todo o povo de Israel por um 

Decreto eterno, tendo as primícias e décimos de 

aumentar, com o que primeiro foi desfalcado; e lhes deu ao 

o altar para os sacerdotes, os filhos de Arão. 

Aumento de {1:7} a primeira décima parte de tudo que eu dei 
para os filhos 

de Arão, que ministrou em Jerusalém: outra décima parte I 

vendidos e foi e gastou todo ano em Jerusalém: 

{1:8} e o terceiro eu dei-lhes a quem foi 

Conheça, como Debora minha avó paterna tinha ordenado-me, 

Porque eu fui deixado órfão por meu pai. 

{1:9} Além disso, quando eu era vir para a idade de um homem, 



Casei com Anna de parentes própria mina e de que gerou 

Tobias. 

{01:10} e quando procedemos levem em cativeiro para 

Nineve, todos os meus irmãos e aqueles que eram de meus 
parentes 

comeu o pão dos gentios. 

{01:11} Mas mantive-me de comer; 

{01:12} porque me lembrei de Deus com todo meu coração. 

{01:13} e o mais alto me deu graça e favor 

antes de Enemessar, para que eu era sua fornecedora. 

{01:14} e eu fui na mídia e deixou em confiança com 

Gabael, irmão de Gabrias, em Rages, uma cidade de mídia dez 

talentos de prata. 

{01:15} agora quando Enemessar estava morto, Senaqueribe 
dele 

filho reinou em seu lugar; cuja propriedade foi perturbada, que 
eu 

Não podia ir em mídia. 

{01:16} e no tempo de Enemessar dei muitas esmolas para 

meus irmãos e deu o meu pão para os famintos, 



{01:17} e minhas roupas para o nu: e se eu visse qualquer um 
dos 

minha nação está morto, ou o elenco sobre as paredes de 
Nineve, enterrei 

-o. 

{01:18} e se o rei Sennacherib havia matado qualquer um, 
quando 

Ele era vir e fugiu da Judeia, enterrei-os secretamente; para 

em sua ira, ele matou muitos; Mas os corpos não foram 
encontrados, 

Quando eles foram procurados do rei. 

{01:19} e quando um dos ninivitas foi e 

queixou-se de mim para o rei, que enterrou e escondeu 

Eu mesmo; entendimento que foi procurado para ser colocado 
a 

morte, retirei-me para o medo. 

{01:20} e depois todos os meus bens foram levados à força, 

também não havia qualquer coisa à esquerda, ao lado de minha 
esposa Anna 

e meu filho Tobias. 

{01:21} e lá passado não cinco e cinquenta dias, antes 

dois de seus filhos mataram e fugiram para as montanhas 



de Ararath; e Sarchedonus seu filho reinou em seu lugar; 

Quem nomeou sobre as contas do seu pai e sobre todos os seus 

assuntos, Achiacharus filho do meu irmão Anael. 

{01:22} Achiacharus e intreating para mim, voltei ao 

Nineve. Agora Achiacharus foi copeiro e guardião do 

sinete e o administrador e o supervisor das contas: e 

Sarchedonus nomeou próximo a ele: e ele era meu 

filho do irmão. 

{2:1} agora quando foi voltar para casa novamente e minha 
esposa 

Anna foi restaurada a mim, com meu filho Tobias, na 

festa de Pentecostes, que é a festa de Santa dos sete 

semanas, houve um bom jantar me preparou, na qual eu 

sentou-se para comer. 

{2:2} e quando vi a abundância de carne, eu disse para meu 

filho, vá e traga o que pobre homem perdoarem tu encontrarás 

de nossos irmãos, que é consciente do senhor; e, eis fique aqui. 

por ti. 

{2:3} mas ele veio novamente e disse: pai, um dos nossos 

nação é estrangulada e é expulso no mercado. 



{2, 4}, em seguida, antes eu tinha sabor de carne, eu comecei a 
subir, 

e o levou para um quarto até o pôr do sol. 

{2, 5} e depois retornou e lavei-me e comeu minha 

carne em peso, 

{2:6} recordando aquela profecia de Amos, como ele disse, 

Suas festas devem ser transformadas em luto e todos os seus 

alegria em lamentação. 

{2, 7} Portanto eu chorei: e depois do pôr-do 

sol, fui e fiz uma sepultura e enterrá-lo. 

{2:8} mas meus vizinhos zombaram de mim e disse: este 
homem 

Ainda não está com medo de ser condenado à morte por esta 
questão: quem fugiu 

Embora; e ainda, eis burieth os mortos outra vez. 

{2:9} na mesma noite também retornado do enterro, e 

dormiu na parede do meu pátio, sendo poluído e meu 

cara foi descoberta: 

{02:10} e eu não sabia que havia pardais na 

parede e meu olhos sendo abertos, os pardais silenciado 
quente 



esterco para os meus olhos e um veio de brancura em meus 
olhos: 

e eu fui para os médicos, mas eles não me ajudaram: 
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Além disso Achiacharus nutrir-me, até que eu entrei 

Elymais. 

{02:11} e minha esposa Anna levou obras de mulheres a fazer. 

{02:12} e quando ela os mandei para casa para os proprietários, 

Eles pagaram seu salário e deram-lhe também, além de uma 
criança. 

{02:13} e quando ele estava na minha casa e comecei a chorar, 
eu 

disse-lhe, de onde é este rapaz? Não é roubado? 

torná-lo para os proprietários; por isso, não é lícito comer 
qualquer coisa 

Isso é roubado. 

{02:14}, mas ela respondeu em cima de mim, foi dado de 
presente 

mais do que o salário. Porém eu não acreditei nela, mas 

Ela ofereceu torná-lo para os proprietários: e fiquei 
envergonhado com ela. 



Mas ela respondeu em cima de mim, onde está tua esmola e 
teu 

atos virtuosos? Eis que tu e todos os teus trabalhos são 
conhecidos. 

{3:1}, então eu estar de luto que chorei e na minha tristeza 

orou, dizendo: 

{3:2}, Ó Senhor, sois apenas e todas as tuas obras e todos os 
teus 

caminhos são misericórdia e verdade, e tu julgas alheio 
verdadeiramente e com justiça 

Para sempre. 

{3:3} Remember me e olhar em mim, me punir não para 

meus pecados e ignorâncias e os pecados dos pais de mg, que 

pequei diante de ti: 

{3:4} para eles obedeceram não vossos mandamentos: 
portanto 

nos teres dado para um despojo e até o cativeiro, e 

até a morte e para um provérbio de censura a todas as Nações 

entre os quais nós estão dispersos. 

{3:5} e agora os teus julgamentos são muitas e verdadeiras: 
lidar 



comigo, de acordo com os meus pecados e dos meus pais: 
porque nós 

tem não manteve os vossos mandamentos, nem ter entrado 

verdade diante de ti. 

{3:6} agora, portanto, lidar comigo como parecer melhor aos 

te e comandar o meu espírito para ser tirado de mim, que eu 

pode ser dissolvido, e tornar-se terra: pois é lucrativo para 

me morrer ao invés de viver, porque ouvi false 

pecamos, e tenho muita tristeza: comando, portanto, que 

Eu agora só podem ser entregues fora esta angústia e ir para o 

lugar de eterna: transformar não teu rosto de mim. 

{3, 7} que veio para passar no mesmo dia, que Ecbatane em 
uma cidade 

de mídia Sara filha de Raguel também foi censurada 

por empregadas do pai; 

{3, 8} porque que ela havia se casado com sete 

maridos, quem Asmodeus espírito maligno tinha matado, antes 

Eles tinham deitado com ela. Não conheces, disse a eles, que 

thou hast estrangulado vossos maridos? Já tiveste 

sete maridos, nem eras tu em homenagem a qualquer um 
deles. 



{3:9} portanto dost thou bater-nos para eles? Se forem 

morto, teus caminhos atrás deles, nunca deixa-nos ver de ti 
também 

filho ou filha. 

{03:10} Whe ela ouviu essas coisas, ela era muito 

triste, para que ela pensou ter estrangulado si mesma; e 

Ela disse, eu sou a única filha de meu pai, e se eu fizer 

isto, deve ser uma crítica a ele, e vou levar sua antiga 

idade com tristeza à sepultura. 

{03:11} então ela orou em direção a janela e disse: 

Bendita sois vós, Ó Senhor meu Deus e vosso Santo e 

nome glorioso é abençoado e honrado para sempre: Deixe tudo 
teu 

obras louvam-te para sempre. 

{03:12} e agora, Ó Senhor, eu defini meu olhos e o meu rosto 

para ti, 

{03:13} e dizer, para me tirar da terra, o que eu posso ouvir 

Não mais o opróbrio. 

{03:14} Vós conheceis, senhor, que eu sou puro de todo o 
pecado 

com o homem, 



{03:15} e que nunca poluído meu nome, nem o nome 

do meu pai, na terra do meu cativeiro: Eu sou o único 

filha de meu pai, nem ele tem qualquer criança ser dele 

herdeiro, nem qualquer um perto de parente, nem qualquer 
filho dele vivo, para 

Quem pode manter-me por uma mulher: meus sete maridos 
são 

Já está morto; e por que eu deveria viver? Mas se não te 
agradar 

que eu deveria morrer, comando, alguns consideram o tinha de 
ser de mim, 

e pena de mim, que eu ouço censurar nada mais. 

{03:16} então as orações de ambos foram ouvidas antes do 

Majestade do grande Deus. 

{03:17} e Raphael foi enviado para curar os dois, ou seja, a 

escala de distância a brancura dos olhos de Tobit e dar Sara 

a filha de Raguel para uma esposa de Tobias, filho de Tobit; 

e para ligar o Asmodeus espírito maligno; Porque ela pertencia 

a Tobias por direito de herança. Chegou a hora mesma 

Tobit, em casa e entrou em sua casa e Sara a 

filha de Raguel veio a câmara superior. 



{4:1} naquele dia Tobit lembrou-se do dinheiro que ele 

havia se comprometido a Gabael em raivas de mídia, 

{4:2} e disse consigo mesmo, eu terei desejado a morte; 

Portanto não ligo para o meu filho Tobias que eu pode significar 

para ele o dinheiro antes de morrer? 

{4:3} e quando ele tinha chamado ele, ele disse, meu filho, 
quando 

Eu estou morto, enterre-me; e desprezo não é tua mãe, mas a 
honra 

Ela todos os dias da tua vida, e fazer o que deve por favor 

Ela e ela não afligir-se. 

{4:4} Lembre-se, meu filho, que ela viu muitos perigos para 

ti, quando estavas em seu ventre: e quando ela está morta, 

enterrá-la por mim em uma sepultura. 

{4:5} meu filho, seja consciente do Senhor nosso Deus de todo 
teu 

dias e deixe não a vontade de ser definido para o pecado, ou a 
transgredir sua 

mandamentos: fazer retamente toda a tua vida há muito tempo 
e siga 

Não as formas de injustiça. 



{4:6} para se tu lidar verdadeiramente, teus feitos serão 
prosperamente 

sucesso para ti e para todos os que vivem com justiça. 

{4:7} dar esmolas de tua substância; e quando tu dás o seu 

esmola, seja não teus olhos invejosos, nem transformar teu 
rosto de 

qualquer pobre e a face de Deus não devem ser girado longe de 

ti. 

{4:8} se tendes abundância dar esmolas em conformidade: se 

Tu tem mas um pouco, não tenha medo de dar de acordo com 
o 

pequeno: 

{4:9} para tu layest um tesouro de bom para ti mesmo 

para o dia da necessidade. 
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{04:10} porque que esmola entregar da morte, e 

padece a não para entrar em escuridão. 

{04:11} para esmolas é um bom presente a todos que lhe dão 
na 

vista do Altíssimo. 

{04:12} Beware das prostituições todas, meu filho e 
principalmente tomar 



uma mulher da semente de teus pais e tomar não é um 
estranho 

mulher para mulher, o que não é da tribo de teu pai: para nós 
são 

as crianças do profetas, Noé, Abraão, Isaac, e 

Jacob: lembra-te, meu filho, que nossos pais desde a 

começando, mesmo que todos eles se casou com esposas de 
seus próprios 

parentes e foram abençoados em seus filhos e sua semente 

herdarão a terra. 

{04:13} agora, portanto, meu filho, ama a teus irmãos, e 

desprezo não em teu coração teus irmãos, os filhos e filhas 

de teu povo, em não levar uma mulher deles: no orgulho for 

destruição e muito problemas e em lascívia é decadência e 

Quer grande: para lascívia é a mãe da fome. 

{04:14} deixe não o salário de qualquer homem, que tem 
forjado 

para ti, fique aqui com você, mas dar-lhe-o para fora da mão: 
para se 

Tu servir a Deus, ele também recompensar-te: ser circunspecto 
meu 

filho, em todas as coisas tu doest e ser sábio em todos os teus 



conversa. 

{04:15} fazer isso a nenhum homem que tu hatest: beber não 

vinho para fazer-te bêbado: nem solte embriaguez com 

ti na tua jornada. 

{04:16} dá de teu pão para os famintos e da tua 

vestuário para os que estão nu; e de acordo com teu 

abundância dar esmolas: e sirva não teus olhos invejosos, 

Quando tu dás esmolas o seu. 

{04:17} derrama o teu pão sobre o enterro do apenas, mas 

dar nada para os ímpios. 

{04:18} pedir conselhos de tudo o que é sábio e não o desprezo 

qualquer advogado que é rentável. 

{04:19} o Senhor teu Deus o abençoe sempre e o desejo dele 

que teus caminhos podem ser dirigidos e que todos os teus 
caminhos e 

conselhos podem prosperar: para cada nação tem não um 
advogado; Mas 

o próprio Senhor nos dá todas as coisas boas, e ele humilha 

Quem quer, como ele quiser; Portanto, meu filho, lembre-se 

meus mandamentos, nem deixá-los ser tira da tua cabeça. 

{04:20} e agora eu significar isso para eles que eu cometi dez 



talentos de Gabael o filho de Gabrias em grassa na mídia. 

{04:21} e não tenha medo, meu filho, que somos feitos pobres: 
para 

Tu tens muita riqueza, se tu temor a Deus e apartai-vos de 
todos 

pecado e fazer o que é agradável à sua vista. 

Tobias {5:1}, então, respondeu e disse: pai, vou fazer todos 

coisas que tu tens me ordenou: 

{5:2} mas como posso receber o dinheiro, vendo que eu sei 

Ele não? 

{5:3}, então ele deu-lhe a letra e disse: 

Ele, Seek vós um homem que pode ir contigo, eu whiles ainda 

viver, e dou-lhe os salários: ir e receber o 

dinheiro. 

{5:4} Portanto, quando ele foi para procurar um homem, ele 
encontrou 

Raphael que era um anjo. 

{5:5}, mas ele sabia que não; e ele disse-lhe: tu podes 

ir comigo raivas? e sabes bem esses lugares? 

{5:6} para quem o anjo disse, eu irei com você e eu 

Sei o caminho bem: Eu tenho apresentado com nosso irmão 



Gabael. 

{5, 7} então Tobias disse-lhe, fique aqui por mim, até que eu 
diga 

meu pai. 

{5:8} então disse-lhe, vá e fique aqui não. Então, ele foi 

em e disse ao seu pai, eis que eu encontrei um que 

irá comigo. Então ele disse, chamá-lo a mim, que me permite 

saber de que tribo ele é, e se ele ser um homem fiel 

ir contigo. 

{5:9}, então ele o chamou e ele veio, e eles saudou 

um com o outro. 

{05:10} então Tobit disse-lhe: irmão, Mostrai me de 

que tribo e família sois. 

{05:11} para quem ele disse, thou Dost procurar uma tribo ou 

família, ou um homem contratado para ir com o teu 
filho? Então Tobit disse 

-lhe: eu sei, irmão, teu parentesco e nome. 

{05:12} Então ele disse, eu sou Azarias, filho de Ananias a 

grande e de teus irmãos. 

{05:13} então Tobit disse, tu és bem-vindo, irmão; ser 



Não agora com raiva de mim, porque eu tenho inquiriu para 
saber 

sua tribo e sua família; Pois tu és meu irmão, de um 

honesto e bom estoque: pois eu sei Ananias e Jonathas, 

filhos de que Samaias grande, como fomos juntos a Jerusalém 

a adoração e ofereceu os primogênitos e décimos do 

frutas; e eles não foram seduzidos com o erro de nosso 

irmãos: meu irmão, tu és de um bom estoque. 

{05:14} mas me diga, que os salários devem que te 
dou? murcha de 

Tu uma dracma por dia e as coisas necessárias, quanto à minha 
própria 

filho? 

{05:15} Sim, além disso, se vós retornam seguros, vou 
acrescentar 

algo para o vosso salário. 

{05:16} então eles estavam bem satisfeitos. Então ele disse a 
Tobias, 

Preparar-te para a viagem, e Deus enviar-lhe um bom 

jornada. E quando seu filho tinha preparado todas as coisas 
longe da 

viagem, o pai dele disse, tu com este homem e Deus, 



que habita no céu, prosperar a sua jornada e a 

anjo de Deus te fazer companhia. Então eles saíram ambos, 

cão do jovem e com eles. 

{05:17} Mas Anna, sua mãe chorou e disse a Tobit, porque 

Tu tens mandado embora nosso filho? o pessoal da nossa mão, 
não é ele 

em entrando e saindo antes de nós? 

{05:18} não ser ganancioso adicionar dinheiro ao dinheiro: mas 
que seja 

Como recusar para nosso filho. 

{05:19} por aquilo que o Senhor concedeu-na viver com 

Basta-nos. 

{05:20} então Tobit lhe disse, não atendiam, minha irmã; Ele 

devem retornar em segurança e os teus olhos devem vê-lo. 

{05:21} para o bom anjo vai mantê-lo companhia, e 

sua viagem será próspera, e ele deve retornar seguro. 
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{05:22} Então ela fez um final do choro. 

{6:1} e quando iam em sua jornada, eles chegaram a 

Boa noite ao rio Tigre e eles apresentado lá. 

{6:2} e quando o jovem desceu para lavar 



Ele mesmo, um peixe pulou fora do rio e teria 

devorou-o. 

{6:3} Então o anjo disse-lhe, tirar o peixe. E 

o jovem sexo segura dos peixes e desenhou a terra. 

{6:4} para quem o anjo disse, abra o peixe e levar a 

coração e o fígado e a vesícula biliar e colocá-los em segurança. 

{6:5}, então o jovem fez como o anjo lhe ordenara; 

e quando eles tinham assado o peixe, eles comem isso: Então 
eles 

Ambos foram em seu caminho, até que eles se aproximaram de 
Ecbatane. 

{6:6}, então o jovem disse ao anjo, irmão 

Azarias, para que serve é o coração e o fígado e a gal de 

o peixe? 

{6, 7} e disse-lhe, tocar o coração e o 

fígado, se um demônio ou um espírito maligno problemas 
qualquer um, temos de fazer uma 

fumo mesmo antes do homem ou a mulher e a festa 

deve ser não mais irritado. 

{6:8} como para a ousadia, é bom ungir um homem que tem 

brancura nos olhos dele, e ele deve ser curado. 



{6:9} e quando chegaram perto de raivas, 

{06:10} o anjo disse para o jovem, irmão, dia 

Nós apresentarão com Raguel, quem é o teu primo; Ele 
também tem 

uma única filha, chamada Sara; Vou falar para ela, que ela 

pode ser dada a ti uma mulher. 

{06:11} para a ti se o direito de lhe appertain, vendo 

Tu só a arte de seus parentes. 

{06:12} e a empregada é justo e sábio: agora, portanto, ouvir 

me e eu falarei com seu pai; e quando voltarmos de 

Vamos celebrar o casamento é travada: pois eu sei que 

Raguel não pode casar com ela para outro de acordo com a lei 
de 

Moisés, mas ele deve ser culpado da morte, porque o direito de 

herança um pouco pertencem a ti do que para qualquer outro. 

{06:13} então o jovem respondeu o anjo, eu tenho 

ouvido, o irmão que esta empregada tem sido dado a Azarias 

sete homens, que todos morreram na câmara de casamento. 

{06:14} e agora eu sou o único filho de meu pai, e eu sou 

medo, para que se for até ela, eu morro, como o outro antes: 
para uma 



mau espírito ama-la, que hurteth sem corpo, mas aqueles 

que venha pra ela; Portanto eu também temer que eu morrer, 
e 

trazer a vida do meu pai e minha mãe por causa de mim para o 

grave com tristeza: porque eles não têm nenhum outro filho 
para enterrá-los. 

{06:15} então o anjo disse-lhe: tu Dost não 

Lembre-se dos preceitos que teu pai te deu, que tu 

shouldest casar com uma mulher de teus próprios 
parentes? Portanto 

ouvir-me, Ó meu irmão; para ela deve prestar-te com a mulher; 

e tu não fazer nenhum julgamento do espírito do mal; para este 
mesmo 

a noite deve ela prestar-te em casamento. 

{06:16} e quando tu virás para o casamento 

Câmara, thou shalt de mil levar as cinzas de perfume e deverás 
colocar 

sobre eles pouco do coração e fígado do peixe e o shalt de mil 

fazer um cigarro com ele: 

{06:17} e o diabo deve cheirá-lo e fogem, e 

Nunca mais voltes qualquer mais: mas quando tu virás 

Ela, erguer os dois e orar a Deus que é misericordioso, 



Quem tem dó de você e salvá-lo: não temas, porque ela é 

nomeado a ti desde o início; e matarás 

preservá-la, e ela deve ir convosco. Além disso eu 

Acho que ela deve te ter mais filhos. Agora quando Tobias 

tinha ouvido falar essas coisas, ele a amava, e tinha um coração 

efetivamente, juntou-se a ela. 

{7:1} e quando chegaram a Ecbatane, eles vieram... 

para a casa de Raguel e Sara os conheci: e depois eles 

tinha um outro, saudou os levou para a casa. 

{7:2}, então, disse Raguel como Edna, sua esposa, como é isso 

jovem de Tobit meu primo! 

{7:3} e Raguel perguntou-lhes, de donde sois vós, 

irmãos? Para quem eles disseram, nós somos dos filhos de 

Nephthalim, que são cativos no Nineve. 

{7:4}, então ele disse-lhes: sabeis Tobit nosso 

parente? E eles disseram, nós o conhecemos. Então disse a ele, 
ele é 

de boa saúde? 

{7:5} e eles disseram, ele está vivo e de boa saúde: 

e Tobias disse, ele é meu pai. 



{7:6} Então Raguel saltou acima, o beijou e chorou, 

{7, 7} e abençoou-o e disse-lhe: tu és o 

filho de um homem honesto e bom. Mas quando ele soube que 

Tobit era cego, ele estava triste e chorou. 

{7:8} e Edna da mesma forma a esposa e a filha de Sara 

chorou. Além deles entretidos eles alegremente; e depois 

que eles mataram um carneiro do rebanho, ajustaram a loja da 
carne 

em cima da mesa. Em seguida, disse Tobias Raphael, irmão 
Azarias, 

falar das coisas de que tu falar da forma, 

e deixe esse negócio de ser despachado. 

{7:9}, então ele comunicou o problema com Raguel: e 

Raguel disse Tobias, comer e beber e fazer feliz: 

{07:10} para que é que tu conhecer shouldest casar com minha 

filha: não obstante irá declarar-te a verdade. 

{07:11} dei minha filha em casamento te sete 

homens, que morreram naquela noite eles entraram-lhe: 

no entanto, para o presente ser feliz. Mas Tobias disse, eu vou 

coma nada aqui, até podemos concordar e juro um ao outro. 

{07:12} Raguel disse, em seguida, levá-la de agora em diante 



de acordo com a forma, para vós estais a prima dela, e ela é 

teu, e o Misericordioso Deus dar-lhe bom sucesso em todos os 

coisas. 

{07:13} então ele chamou sua filha Sara, e ela veio 

o pai dela e ele levaram-a pela mão e deram-lhe para ser 

esposa a Tobias, dizendo: Eis que levá-la depois da lei de 

Moisés e afastá-la a teu pai. E ele abençoou 

-los; 

{07:14} e ligou para a esposa, Edna e levou o papel e fez 

escrever um instrumento de convênios e fechou-a. 

{07:15} então eles começaram a comer. 
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{07:16} depois Raguel chamou sua esposa Edna e disse: 

Ela, irmã, preparar outra câmara e trazê-la de lá. 

{07:17} que quando ela tinha feito, como ele tinha ordenado a 
ela, 

Ela a trouxe até ali: e ela chorou, e ela recebeu o 

lágrimas de sua filha e disse-lhe, 

{07:18} tende bom ânimo, minha filha; o Senhor dos 

céu e a terra dar te alegria para essa tua dor: ser de 



bom conforto, minha filha. 

{8:1} e quando eles tinham a ceia, trouxeram Tobias 

até ela. 

{8:2} e como ele foi, ele se lembrou das palavras de 

Raphael e levou as cinzas dos perfumes e colocar o 

coração e o fígado do peixe e fez uma fumaça 

com isso. 

{8:3} o que sentir o cheiro quando o espírito maligno tinha 
cheirado, 

Ele fugiu para as mais partes do Egito, e o anjo vinculado 

-o. 

{8:4} e depois deles foram ambos fecharam em juntos, 

Tobias levantou-se fora da cama e disse: irmã, surgem e deixe-
nos 

Rezo para que Deus que tenha piedade de nós. 

{8:5} Então começou Tobias dizer, Bendito és tu, Ó Deus 

de nossos pais, e bendito é o vosso nome Santo e glorioso para 

Nunca; Deixe os céus abençoe a ti e todas as tuas criaturas. 

{8:6} tu fizeste Adam e tanto ele Eve sua esposa 

para um auxiliar e estadia: eles vieram a humanidade: tendes 



disse, não é bom que o homem deve ficar sozinho; Deixe-nos 
fazer 

-lhe um auxílio como para si. 

{8:7} e agora, Ó Senhor, eu aguento não minha irmã por 
exuberante 

Mas retamente: misericordiosamente, portanto, ordene que 
possamos 

tornar-se envelhecido juntos. 

{8:8} e disse ela com ele, Amém. 

{8:9} então eles dormiram ambos naquela noite. E Raguel 
levantou-se, e 

foi e fez uma cova, 

{08:10} dizendo, temo para que ele também seja morto. 

{08:11} Mas quando Raguel era entrar na sua casa, 

{08:12} disse a sua esposa, Edna. Enviar uma das empregadas, 

e deixe-a ver se ele estar vivo: se ele não, é que nós 

pode enterrá-lo, e ninguém sabe disso. 

{08:13} então a empregada abriu a porta e entrou, e 

encontrou-os dormindo, 

{08:14} e veio para a frente e disse-lhes que estava vivo. 

{08:15} então Raguel louvou a Deus e disse: Ó Deus, tu 



arte, digno de ser louvado com todo louvor puro e Santo; 

Portanto, que vossos Santos louvar-te com todas as tuas 
criaturas; e 

Deixe todos os teus anjos e vosso eleger elogio-te para sempre. 

{08:16} sois de ser louvado, porque tu me fizeste 

Alegre; e isso não é vem comigo que eu suspeitava; Mas 

Tu tens nos tratados de acordo com tua grande misericórdia. 

{08:17} sois seja louvado porque tiveste 

misericórdia de dois que eram as únicas crianças unigênito de 
seus 

pais: conceder-lhes misericórdia, Ó Senhor e terminar sua vida 
em 

saúde com alegria e piedade. 

{08:18} Então Raguel ordenou que seus servos para encher a 
cova. 

{08:19} e ele manteve a festa de casamento de catorze dias. 

{08:20} para antes do dia do casamento estava acabado, 

Raguel tinha disse-lhe, por um juramento, que ele não deve 

afastar-se até os quatorze dias do casamento foi expirados; 

{08:21} e então ele deveria ter a metade de seus bens, e 

Vá em segurança para seu pai; e devemos ter o resto quando 
eu 



e minha mulher ser morta. 

{9:1} em seguida Tobias chamado Raphael e disse-lhe: 

{9:2} irmão Azarias, leve com ti um servo e dois 

camelos e ir para raivas de mídia para Gabael e trazer-me 

o dinheiro e trazê-lo para o casamento. 

{9:3} para Raguel jurou que não partirá. 

{9:4} mas meu pai counteth os dias; e se eu demorar muito 
tempo, 

Ele ficará muito triste. 

{9:5} Então Raphael saiu e apresentado com Gabael, e 

Ele deu a letra: quem trouxe sacos que 

foram selados e dei para ele. 

{9:6} e no início da manhã, eles foram adiante ambos 

juntos e veio para o casamento: e Tobias abençoado dele 

widel 

{10:1} agora Tobit pai contados todos os dias: e quando 

os dias da viagem foram expirados, e eles vieram não, 

{10:2} então Tobit disse, eles são detidos? ou é Gabael 

morto e lá não é nenhum homem para lhe dar o dinheiro? 

{10:3} Portanto ele estava muito triste. 



{10:4}, então a mulher disse-lhe: meu filho está morto, 

vendo ele stayeth longo; e ela começou a tocar-lhe e disse: 

{10:5} agora eu me importo com nada, meu filho, desde que 
deixei 

te ir, a luz dos meus olhos. 

{10:6} para quem disse a Tobit, segurar a tua paz, não 
atendiam, 

para ele é seguro. 

{10, 7}, mas ela disse, segurar tua paz e me enganar não; 

meu filho está morto. E ela entrou o caminho todos os dias 

que eles foram e fizeram comer sem carne na luz do dia, e 

cessaram as noites não inteiras para bewail seu filho Tobias, até 
o 

catorze dias do casamento foi expirados, qual Raguel 

tinha jurado que ele deveria passar lá. Em seguida, disse Tobias 

Raguel, deixe-me ir, para olhar minha mãe e o meu pai não 

mais me ver. 

{10:8} mas seu sogro disse-lhe, fique aqui comigo, 

e enviarei a teu pai, e eles devem declarar-lhe 

como as coisas vão contigo. 

{10:9} mas Tobias disse: não; Mas deixe-me ir ao meu pai. 



{10:10} então Raguel levantou-se e deu a ele, Sara sua esposa, 

e metade dele bens, servos, gado e dinheiro: 
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{10:11} e ele os abençoou e mandou-os embora, 

o Deus do céu dizendo: dar-lhe uma viagem próspera, 

meus filhos. 

{10:12} e ele disse à sua filha, honra a teu pai 

e a tua mãe na lei, que agora são teus pais, que eu 

pode ouvir bom relatório de ti. E ele a beijou. Edna também 

disse a Tobias, o senhor do céu restaurar-te, minha querida 

irmão e grant que posso ver teus filhos do meu 

filha Sara antes de morrer, que pode alegrar-se antes do 

Senhor: Eis que, comprometo-me a minha filha a ti de especial 

confiança; Onde estão não rogar o seu mal. 

{11:1} depois destas coisas, Tobias foram seu caminho, 
elogiando 

Deus, que ele tinha dado a ele uma viagem próspera, e 

Abençoado de Raguel e Edna, sua esposa e seguiu seu caminho 
até 

Eles se aproximava a Nineve. 

{11:2} em seguida Rafael disse a Tobias, vós conheceis, 



mano, como tu deixar teu pai: 

{11:3} deixe nos apressa-se antes da tua esposa e preparar a 
casa. 

{11:4} e levar na mão o fel do peixe. Então eles 

seguiu seu caminho, e o cachorro foi atrás deles. 

{11:5} agora Anna sentou-se a olhar para o caminho para 

filho dela. 

{11:6} e quando ela avistou o meu irmão, ela disse ao seu 

Pai, eis que vem teu filho e o homem que foi com 

-o. 

{11:7} então disse Raphael, eu sei, Tobias, que teu pai 

vai abrir os olhos. 

{11:8} portanto vós ungir os olhos com o fel, e 

sendo picado com isso, ele deve esfregar e a brancura 

cair fora e ele deve ver te. 

{11:9} Então Anna correu para a frente e caiu sobre o pescoço 
dela 

filho e disse-lhe: ver-te, meu filho, vi 

de agora em diante estou feliz de morrer. E eles choraram 
ambos. 

{11:10} Tobit também foram adiante em direção à porta, e 



tropeçou: mas seu filho correu-lhe: 

{11:11} e tomou conta de seu pai: e do strake do 

vesícula biliar nos olhos de seus pais, dizendo, ser de boa 
esperança, meu pai. 

{11:12} e quando seus olhos começaram a inteligente, ele 
esfregou 

-los; 

{11:13} e a brancura empilhados longe dos cantos 

dos olhos: e quando ele viu seu filho, ele caiu em cima do 
pescoço dele. 

{11:14} ele chorou e disse, bendita sois vós, Ó Deus, 

e bendito é o vosso nome para sempre; e bem-aventurados são 
todos os teus 

santos anjos: 

{11:15} para thou hast flagelado e tens tido pena 

me: para, eis que, vejo meu filho Tobias. E o filho dele foi 

regozijando-se e disse ao pai as que tinha grandes coisas 

aconteceu com ele na mídia. 

{11:16} então Tobit saíram ao encontro de sua filha em direito 

no portão de Nineve, regozijando-se e louvando a Deus: e eles 

que o vi marvelled, porque ele tinha recebido dele 



à vista. 

{11:17} Mas Tobias deu graças antes deles, porque 

Deus tinham misericórdia dele. E quando ele chegou perto de 
Sara dele 

Nora, ele abençoou ela, dizendo, sois bem-vindos, 

filha: Deus seja bendito, que te trouxe até nós, 

e abençoado seja o teu pai e tua mãe. E havia alegria 

entre todos os seus irmãos que estavam em Nineve. 

{11:18} e Achiacharus e Nasbas filho do seu irmão, 

veio: 

{11:19} casamento de Tobias e foi mantido a sete dias, com 

grande alegria. 

{12:1} então Tobit chamou seu filho de Tobias e disse: 

Ele, meu filho, ver que o homem tem o seu salário, que passou 

contigo, e tu deve dar-lhe mais. 

{12:2} e Tobias disse-lhe: Ó pai, que não faz mal 

para que eu dê metade das coisas que eu trouxe: 

{12:3}, pois ele tem me trouxe novamente a ti em segurança, e 

Fiz toda minha esposa e trouxe-me o dinheiro, e 

da mesma forma te curou. 



{12:4}, então o velho disse, é devido a ele. 

{12:5} Então ele chamou o anjo, e disse-lhe, tomar 

metade de tudo o que vos trouxe e ir embora em segurança. 

{12:6}, então ele levou os dois separados e disse-lhes: 

Deus o abençoe, louvá-lo e amplia-lo e louvá-lo para 

as coisas que ele fez-vos à vista de todos 

que viver. É bom louvar a Deus e exaltar o nome dele, e 

honrosamente a shew adiante as obras de Deus; por 
conseguinte, não ser 

folga para louvá-lo. 

{12:7} é bom manter perto o segredo de um rei, mas 

é honroso para revelar as obras de Deus. Fazer o que é 

bom e mal não devem tocá-lo. 

{12:8} oração é bom com o jejum e a esmola e 

Justiça. Um pouco com justiça, é melhor do que 

muito com injustiça. É melhor dar esmola do que aos 

aproximar o ouro: 

{12:9} para esmolas entregar da morte e vamos purgar 

Embora todos pecam. Aqueles que praticam a esmola e justiça 

deve ser preenchido com vida: 



{12:10} mas que pecado são inimigos de sua própria vida. 

{12:11} certamente manterei perto nada de você. Para eu 

disse que era bom para manter perto o segredo de um rei, mas 
que 

foi honroso para revelar as obras de Deus. 

{12:12} agora, portanto, quando tu Ora e Sara 

tua filha na lei, eu trouxe a lembrança de seu 

orações antes Santo: e quando tu enterrar o 

morto, eu estava convosco, da mesma forma. 

{12:13} e quando tu não demora para levantar-se, e 

deixar o teu jantar, para cobrir os mortos, a tua boa acção 

Não foi escondeu de mim: mas eu estava convosco. 

{12:14} e agora Deus enviou-me a curar a ti e Sara 

tua filha na lei. 

{12:15} eu sou Raphael, um dos sete anjos sagrados, 

que apresentam as orações dos Santos, e que vá e 
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antes a glória do Santo. 

{12:16} então eles eram ambos com problemas e caiu em cima 
deles 

faces: para eles temiam. 



{12:17} Mas ele disse-lhes: não temas, porque ele deve ir 

bem com você; Louvado seja Deus por isso. 

{12:18} para não de nenhum favor meu, mas pela vontade de 

nosso Deus vim; Portanto, louvá-lo para sempre. 

{12:19} todos estes dias que aparecer a vós; Mas eu fiz 

nem comer, nem beber, mas vós viu uma visão. 

{12:20} agora, portanto, dar graças a Deus: para eu ir até 

Ele que me enviou; Mas escrever todas as coisas que são feitas 
em um 

livro. 

{12:21} e quando eles se levantaram, viram que ele não mais. 

{12:22} Então eles confessaram o grande e maravilhoso 

obras de Deus, e como o anjo do Senhor apareceu 

-lhes. 

{13:1}, então Tobit escreveu uma oração de júbilo e disse: 

Abençoado seja Deus que vive para sempre e abençoado seja o 
dele 

Reino. 

{13:2} para ele um flagelo e tem misericórdia: ele conduz 

ao inferno e faz-novamente: também não existe qualquer que 

pode evitar a mão dele. 



{13:3} confessá-lo antes dos gentios, ó filhos de 

Israel: para ele hath nos espalhadas entre eles. 

{13:4} lá declarar sua grandeza e exaltar-lhe antes de 

toda a vida: para ele é nosso Senhor, e ele é o Deus nosso 

Pai para sempre. 

{13:5} e ele irá punir-pelas nossas iniquidades e será 

tenha piedade de novo e vai reunir-nos de todas as Nações, 

entre os quais ele hath dispersaram-nos. 

{13:6} se vos entregar a ele com todo o seu coração e com 

sua mente inteira e negócio retamente diante dele, então será 

Ele volta para você e não vou esconder seu rosto de vós. 

Portanto, veja o que ele vai fazer com você e confessá-lo 

com a boca toda e Louvai o senhor do poder, e 

exaltar o rei eterno. Em terra de meu cativeiro do eu 

Louvai-o e declarar seu poder e a Majestade de um pecador 

nação. Ó vós, pecadores, transformar e fazer justiça diante 
dele: quem 

pode dizer se ele vai aceitar e tenha misericórdia de ti? 

{13:7} me vai exaltar meu Deus, e minha alma será Louvado 
seja o 

Rei do céu e se regozijará em sua grandeza. 



{13:8} deixe todos os homens falam e deixem todos louvá-lo 
para o seu 

Justiça. 

{13:9} Ó Jerusalém, cidade santa, ele vai te por flagelo 

do teus filhos trabalha e terão misericórdia novamente sobre 
os filhos 

dos justos. 

{13:10} Louvemos ao senhor, pois ele é bom: e louvor 

o rei eterno, que o Tabernáculo pode ser construído em 

ti novamente com alegria e deixe-o tornar-se feliz lá em ti 

aqueles que estão cativos e amo em ti para sempre aqueles que 

são miseráveis. 

{13:11} muitas nações serão vindo de longe para o nome do 

o Senhor Deus com presentes em suas mãos, mesmo presentes 
para a 

Rei do céu; todas as gerações devem louvar-vos com grande 

alegria. 

{13:12} amaldiçoado são todos os que te odeiam e abençoado 

Tudo o que será que te amar para sempre. 

{13:13} Alegrai-vos e ser feliz para as crianças dos justos: 

Eles devem ser reunidos e abençoarão o senhor 



dos justos. 

{13:14} O abençoado são os que te amo, pois eles serão 

Alegrai-vos na vossa paz: bem-aventurados os que têm sido 

triste para todos os teus flagelos; para eles se alegrará por ti, 

Quando eles viram toda tua glória e serão feliz para sempre. 

{13:15} que minha alma abençoe Deus o grande rei. 

{13:16} para Jerusalém deve ser construída com safiras 

e esmeraldas e pedras preciosas: teus muros e torres e 

ameias com ouro puro. 

{13:17} e as ruas de Jerusalém devem ser pavimentadas com 

Beryl e carbúnculo e pedras de Ophir. 

{13:18} e todas suas ruas diremos, Aleluia; e eles 

é louvá-lo, dizendo: Bendito seja Deus, que tem 

exaltava-lo para sempre. 

{14:1} então Tobit fez um final de Deus elogiando. 

{14:2} e cinquenta e oito anos de idade quando perdeu 

sua visão, o que lhe foi devolvida após oito anos: e 

Ele deu uma esmola, e ele aumentou no temor do Senhor Deus, 

e o elogiavam. 



{14:3} e quando ele era muito envelhecido ele chamou seu 
filho, e 

os filhos de seu filho e disse-lhe: meu filho, tomar teu 

crianças; Pois eis que, eu estou com a idade e estou pronto 
para partir para fora 

desta vida. 

{14:4} entrar em Media meu filho, pois eu certamente acredito 
que aqueles 

coisas que Jonas o Profeta falou de Nineve, que deve 

ser derrubado; e isso para uma paz de vez devem estar em 

Meios de comunicação; e que devem situar-se nossos irmãos 
espalhados na terra 

essa boa terra: e Jerusalém será desolada, e 

a casa de Deus, em será queimada e devem ser desolada 

por um tempo; 

{14:5} e novamente Deus terá misericórdia deles, e 

trazê-los novamente para a terra, onde eles devem construir 
uma 

Templo, mas não como o primeiro, até que o tempo dessa 
idade ser 

cumprida; e depois eles devem retornar de todos os lugares a 

seu cativeiro e construir a Jerusalém gloriosamente e o 



casa de Deus será construída nele para sempre com um 
glorioso 

construção, como os profetas falaram disso. 

{14:6} e todas as nações devem transformar e temer ao Senhor 
Deus 

verdadeiramente e devem enterrar seus ídolos. 

{14:7} então todas as nações devem louvar o senhor e seu povo 

deve confessar a que Deus e o senhor devem exaltar o seu 
povo; e 

todos aqueles que amam o Senhor Deus na verdade e na justiça 
deve 

Alegrai-vos, se misericórdia aos nossos irmãos. 

{14:8} e agora, meu filho, partem de Nineve, porque 

que as coisas que o profeta Jonas falou será certamente 

vir a acontecer. 
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{14:9} mas tu manter a lei e os mandamentos, e 

Mostrarei ti mesmo, misericordioso e justo, que pode ir bem 
convosco. 

{14:10} e enterrar-me decentemente e tua mãe comigo; 

Mas já não sanguinolentas em Nineve. Lembre-se, meu filho, 
como 



Aman Tratado Achiacharus que o criou, como de 

Leve ele o trouxe nas trevas, e como ele recompensado 

Ele de novo: ainda Achiacharus foi salvo, mas o outro tinha o 
seu 

recompensa: por que ele caiu na escuridão. Manasses deu 

uma esmola e escapou as ciladas da morte que eles tinham 
definido para 

Ele: mas Aman caiu na armadilha e pereceu. 

{14:11} Portanto agora, meu filho, considere que esmola 

as pratica, e como a justiça entregar. Quando ele tinha 

disse essas coisas, ele entregou o espírito na cama, sendo um 

cento e oito e cinquenta anos de idade; e ele o enterrou 

honradamente. 

{14:12} e quando Anna, a mãe dele morreu, enterrou... 

Ela com seu pai. Mas Tobias partiu com sua esposa e 

crianças Ecbatane a Raguel seu sogro, 

{14:13} onde ele se tornou velho com honra, e ele enterrado 

seu pai e mãe em lei honrosamente, e ele herdou 

sua substância e do seu pai Tobit. 

{14:14} e morreu em Ecbatane na mídia, sendo um 

cem e vinte e sete anos de idade. 



{14:15} Mas antes de morrer ele ouviu da destruição de 

Nineve, que foi tomado por Nabuchodonosor e 

Assuero: e antes de sua morte, ele se alegrou por Nineve. 
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