
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O meu herói é 

Jesus 

 

Estamos maravilhados 

Como outrora os judeus na sinagoga, 

também nós estamos maravilhados. 

Sois a Palavra que nos revela o grande amor de Deus. 

Sois o Caminho que nos leva à felicidade. 

Sois a Verdade que nos diz qual o sentido da vida. 

Sois a Vida que nos faz ressuscitar para a vida eterna. 

Sois o Pão que nos alimenta e fortalece 

espiritualmente. 

Sois a Água viva que sacia a nossa sede de felicidade. 

Sois a Videira, à qual estamos unidos como ramos. 

Sois o Bom Pastor que nos conduz e nada nos faz 

faltar. 

Sois a Luz que brilha para todos os povos. 

Sois a nossa Esperança, a nossa Paz, a nossa Festa. 

Sois verdadeiramente o Filho de Deus vivo. 

Como outrora os judeus na sinagoga,  

também nós estamos maravilhados  

e de novo vos dizemos com alegria:  

Só Vós, ó Cristo, sois o nosso Salvador. 



Leitura: Deut 18, 15 - 20 

Leitura do Livro do Deuteronómio 
 

Moisés escreveu: O teu Deus vai fazer aparecer ao pé de ti um profeta 

como eu e tu vais ouvi-lo. Isto foi o que pediste ao teu Deus e o teu Deus 

disse-me: .'Eles têm razão, vou fazer aparecer um profeta e vou colocar as 

minhas palavras na sua boca, para que ele possa dizer tudo aquilo que Eu 

lhe mandar. 

Se alguém não ouvir as palavras que esse profeta vai dizer eu vou-me 

zangar com ele. Mas, se esse profeta disser coisas que eu não tenha 

mandado, ou se falar em nome de outros deuses, também me vou zangar 

com ele."  

 

 

 Evangelho: Mc 1, 21 - 28 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São Marcos 

 

Naquele tempo, estava Jesus numa cidade chamada Cafarnaum. Num 

sábado ele entrou na sinagoga e começou a ensinar. As pessoas ficaram 

maravilhadas com aquilo que ele ensinava, porque Jesus ensinava com 

autoridade, como quem sabe do que é que está a falar e não como os outros.  

Nisto, apareceu naquela sinagoga um homem com um espírito mau, que 

começou a gritar: 

-    Que queres de nós Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Eu sei 

quem Tu és: Tu és o Santo de Deus!  

Jesus ameaçou o espírito mau: 

-   Cala-te e sai dele! 

Então o espírito mau sacudiu o homem com força e saiu dele. Todos 

ficaram muito admirados e perguntavam uns aos outros: 

-   O que é isto? Um ensinamento novo dado com autoridade... Ele manda 

até nos espíritos maus e eles obedecem!  

E a fama de Jesus espalhou-se por toda a parte, em todas as redondezas da 

Galileia. 



 
 

No Evangelho de hoje ouvimos como as pessoas ficaram maravilhadas com 

a forma como Jesus os ensinava, e também com a forma como Jesus curou 

um doente, mandando embora um espírito mau. Na primeira página dos 

Xavierinhos, está um texto muito bonito, onde dizemos porque razão nos 

maravilhamos com Jesus, e porque é que Jesus é o nosso herói. Esse texto 

está parcialmente repetido aqui, por outra ordem, e faltam-lhe palavras. 

Completa as frases: 

Sois a __________ viva que sacia a nossa sede de _________________. 

Sois verdadeiramente o ________________________ vivo. 

Sois a ________________ que nos revela o ___________ amor de Deus. 

Sois a Videira, à qual estamos ______________ como _____________. 

Sois o __________________ que nos __________ à felicidade. 

Sois a nossa _______________, a nossa __________, a nossa __________. 

Sois a ________________ que nos diz qual o _______________________. 

Sois a ______ que nos faz __________________ para a vida ___________. 

Sois o ___________ que nos alimenta e _______________ espiritualmente.  

Sois o bom ____________ que nos __________ e nada nos faz faltar. 

Sois a ________ que _______________ para todos os ______________. 

 

 
 

ESTA SEMANA, VAIS LER MAIS UMA VEZ COM ATENÇÃO O TEXTO DA PRIMEIRA 

PÁGINA DOS XAVIERINHOS E, EM CONJUNTO COM ALGUMA PESSOA MAIS 

CRESCIDA QUE TE POSSA AJUDAR, TENTAR PERCEBER O QUE LÁ ESTÁ ESCRITO. 

DEPOIS, ESCREVES MAIS UMA FRASE, ONDE DIZES MAIS UMA RAZÃO PARA ESTAR 

MARAVILHADO COM JESUS, OU SEJA, UMA RAZÃO PARA JESUS SER O TEU HERÓI: 

 

Jesus, és o meu herói porque ____________________________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________  



 

 

 

 
 

   
 

 



 



 

 


