
 

Análise do excerto: 

No excerto do Sermão de Santo António aos Peixes, em que é 

referido o Peixe de Tobias (Capitulo III - Louvores aos peixes em 

particular), o pregador começa por fazer referência ao peixe bíblico: 

“tão celebrado na Escritura, é aquele Santo Peixe de Tobias, quem o 

Texto Sagrado não dá outro nome”. Conta a história de Tobias, que ao 

caminhar acompanhado pelo Anjo S. Rafael junto às margens de um 

rio, sofreu a investida de um peixe com a boca aberta, fazendo com 

que Tobias gritasse assombrado. No entanto, o Anjo disse-lhe que 

pegasse no peixe pela barbatana, o arrastasse para terra, o abrisse e 

lhe retirasse as entranhas, porque estas lhe seriam muito úteis. Ao 

questionar-se sobre o porquê de as guardar, o Anjo respondeu que: 

“se puseres sobre as brasas um pedaço do seu coração, o fumo 

afugentará toda e espécie de demónios; e o fel serve para untar os 

olhos doentes de névoa, os quais sararão”. E, não fugindo ao que o 

Anjo afirmara, com o fel desse peixe, Tobias conseguiu curar 

inteiramente a cegueira do seu pai e, queimando em casa parte do seu 

coração, conseguiu ainda afastar os Demónios de sua casa. O peixe de 

Tobias é então louvado pelas capacidades curativas do seu fel, que 

salvaram o pai de Tobias (“o fel daquele peixe tirou a cegueira a Tobias 

o velho”),  e pela pureza do seu coração, que afastou os Demónios (“e 

queimando na casa parte do coração,  fugiu dali o Demónio, e nunca 

mais tornou.”). 

Análise Biológica do peixe: 

 Nome científico: Gadus morhua 

Nome comum: Bacalhau  

 Características (algumas delas poderão ter 

inspirado a alegoria): 
 

o O bacalhau apresenta um tamanho médio de 

aproximadamente de 2m, e pode pesar cerca de 96kg 

na idade adulta.  

 

o O bacalhau vive até aos 25 anos e geralmente atinge a 

sua maturidade sexual entre os 2 e os 4 anos.  

 

o A sua cor varia entre o verde e o castanho no lado 

dorsal, alterando para prateado e a sua linha lateral é 

claramente visível. 

 

o O óleo de fígado de bacalhau constitui uma fonte 

natural de vitamina A, vitamina essa que, entre outras 

propriedades medicinais, melhora significativamente a 

visão e ajuda a prevenir problemas oftalmológicos.  

Imagem 1 – Bacalhau (Gadus morhua) 



Perante estes louvores, o pregador constata então que é 

possível aplicá-los também a Santo António (“ Certo que se a este 

peixe o vestiram de burel, e o ataram com ua corda, pareceria um 

retrato marítimo de S. António.”):  

 Este possui um coração igualmente bom e puro, que pretende 

afastar as atitudes negativas, tal como o coração do peixe 

tinha o poder de afastar os demónios. 

 O fel do peixe de Tobias pode ainda ser comparado às palavras 

ditas por Santo António, que tentavam influenciar a audiência, 

ou seja, curar de certo modo a cegueira de valores presente 

nos Homens, criticando as suas atitudes.  

 A atitude de Tobias perante a investida do peixe pode ainda 

ser comparada à atitude do auditório ao ouvir as palavras de 

Santo António, pois, apesar de António se dirigir a eles “levado 

do fervor, e zelo da Fé, e glória divina”, eles “gritavam como 

Tobias, e assombravam-se com aquele homem, e cuidavam, 

que os queria comer”, ou seja, em vez de escutar atentamente 

as criticas sábias de Santo António, compreendendo que este 

apenas pretendia melhoras as suas atitudes, o auditório 

permanecia inconvertível e assustado com as verdades que lhe 

eram apresentadas.  

Perante esta última semelhança, o pregador demonstra o seu 

descontentamento e desilusão por não haver nenhum Anjo que 

revelasse ao auditório “qual é o coração desse homem, e esse fel, que 

tanto vos amarga, quão proveitoso e quão necessário é”. Ou seja, 

lamenta que os Homens não tenham a “sorte” que teve Tobias por ter 

alguém que o alertasse para as virtudes do peixe que tinha em mãos, 

pois acredita que se fosse possível o auditório ver as “entranhas” do 

pregador, certamente perceberiam que este apenas pretendia 

“alumiar e curar suas cegueiras, e lançar os Demónios fora de casa”, 

revelando assim as verdadeiras e boas intenções do seu discurso.  

 

 

 Curiosidades: 

 O bacalhau é um animal portador de uma grande 

variedade de parasitas, chegando a alcançar cerca de 107 

espécies diferentes no seu organismo. 

 A espécie Gadus Morhua encontra-se na lista das 

espécies vulneráveis de extinção na lista de espécies 

ameaçadas. Um estudo informou que a captura de bacalhau 

diminuiu em 70 por cento nos últimos 30 anos, devido á 

dificuldades em encontrá-lo nos oceanos. Este mesmo estudo 

afirma que o stock mundial de bacalhau poderia desaparecer 

dentro de 15 anos. 

Reprodução 

As fêmeas de bacalhau possuem uma fertilidade 

extraordinária: põem cerca de 2 a 8 milhões de ovos por ano. 

Embora nem todos originem crias, os que sobrevivem 

alcançam 40 cm em apenas dois anos. O período de 

reprodução ocorre entre Janeiro e Abril, e o principal local de 

desova é no Arquipélago de Lofoten (Noruega). 

Na época de acasalamento, os machos exibem as suas 

barbatanas e roncam, de modo a seduzir a fêmea, para poder 

fertilizar os ovos. 



O “Santo Peixe de Tobias” é então um elemento de 

comparação com Santo António, pois o Padre António Vieira realça as 

virtudes deste Santo a partir das do peixe, chegando apenas a referir 

uma diferença entre eles: “ Só uma diferença havia entre S. António, e 

aquele Peixe: que o Peixe abriu a boca contra quem se lavava e S. 

António abria a sua contra os que se não queriam lavar”. Ou seja, 

enquanto que Tobias se converteu de certo modo às virtudes do peixe 

que o atacara, acabando por ser beneficiado com isso, os “Homens do 

Maranhão” não se deixavam converter e não mudavam as suas 

atitudes, ou seja, “se não queriam lavar”.  

Perante isto, e apesar de afirmar que o Sermão é dirigido aos 

peixes, o pregador deixa uma mensagem clara aos verdadeiros 

destinatários do seu discurso, os Homens, dizendo: “Abri, abri estas 

entranhas; vede, vede, este coração”, acabando o excerto 

relembrando que “Eu não vos prego a vós (Homens do Maranhão), 

prego aos peixes”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribuição Geográfica 

Por ser estenotérmico - habituado a uma determinada 

temperatura - o bacalhau viaja constantemente, a fim de 

permanecer em águas propícias. Por isso,  pode ser 

encontrado nos mares da Noruega, Rússia, Islândia, Canadá e 

Alasca. 

O bacalhau é um animal que vive em águas profundas, 

por volta dos 200 metros de profundidade, onde forma 

grandes cardumes que se dispersam ao nascer e pôr-do-sol, 

para se alimentarem. 

 

 Apesar de não ser possível afirmar que o “Peixe de Tobias” se trata de um bacalhau, 

existem várias características em comum entre eles, como por exemplo o elevado 

tamanho (“que de grande, como verdadeiramente foi nas virtudes interiores”), e as 

propriedades curativas a nível oftalmológico do seu fel. 

No entanto, é referido que o Peixe de Tobias surgiu de um rio (“caminho nas margens de 

um rio: eis qui o enveste um grande Peixe”), pelo que deixa algumas dúvidas em relação 

à possibilidade de se tratar de um bacalhau, pois este apenas vive em ambientes 

marinhos. 


