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MEMÓRIA DA DEDICAÇÃO DA BASÍLICA DE SANTA MARIA MAIOR 

5 de agosto de 2020 

PREPARANDO O CORAÇÃO: Escolha um momento e local apropriado para rezar esta 

oração em família. Acalme o coração, esteja inteiramente voltado para o alto. Deixar a 

Bíblia aberta na passagem Mt 15,21-28. No final deste roteiro, você poderá contemplar a 

beleza do ícone Salvação do Povo Romano, sobre o qual também falaremos na presente 

oração. 

ORAÇÃO INICIAL: 

Dirigente: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. 

Todos: Amém. 

Dirigente: Iniciemos nosso momento de oração, neste dia que celebramos a Dedicação 

da Basílica de Santa Maria Maior, em Roma, cantando. 

Maria de Nazaré, maria me cativou 
Fez mais forte a minha fé 

E por filho me adotou 
Ás vezes eu paro e fico a pensar 
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E sem perceber, me vejo a rezar 
E meu coração se põe a cantar 

Pra vigem de Nazaré 
Menina que Deus amou e escolheu 
Pra mãe de Jesus, o filho de Deus 
Maria que o povo inteiro elegeu 

Senhora e mãe do céu 
Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus 
Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus 

 
Dirigente: Invoquemos sobre nós as luzes do Espírito Santo, rezando: 
Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do Vosso 
Amor. Enviai o Vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. 
Oremos: Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, 
fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos 
da sua consolação. Por Cristo Senhor Nosso. Amém. 

 
1) LEITURA: 

Canto de aclamação: 
Vai falar no Evangelho Jesus Cristo, aleluia! 
Sua Palavra é alimento que dá vida, aleluia! 

Glória a Ti, Senhor. Toda graça e louvor. 
Glória a Ti, Senhor. Toda graça e louvor. 

A mensagem da alegria ouviremos, aleluia! 
De Deus as maravilhas cantaremos, aleluia! 

 
Alguém proclama Mt 15,21-28. 
Dirigente: Após termos ouvido a Palavra de Deus, reflitamos sobre o que Deus falou a nós. 
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O que diz o texto? 
Quem são os cachorrinhos? Quem são os filhos? 
 
Leitor 1: Este Evangelho tem como pano de fundo a prepotência dos Judeus em se 
acharem os preferidos do Senhor. Os Judeus acreditavam que o Messias viria apenas para 
eles, pois eram o povo escolhido do Senhor. Realmente Deus operou grandes maravilhas 
na Casa de Israel, como a libertação do Egito e a vitória sobre muitos povos. Mas, com 
Jesus, a salvação se torna universal. Todos são chamados a aderirem à vida em Deus, por 
meio de Cristo. A mulher da Sirio Fenicia, local pagão, pede que Jesus cure sua filha, que 
estava sendo atormentada por um demônio. Jesus responde com um tom hostil, dizendo: 
“Eu fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel” (Mt 15, 24). O Mestre 
expressa o que a comunidade israelita pensava: que o Messias viria apenas para os judeus.  
Todos: Os judeus acreditavam que eram mais que os outros, quando na verdade, Deus 
não faz acepção de pessoas.  
Leitor 2: Mas a mulher não desiste e insiste em pedir a cura de sua filha, e Jesus responde: 
“Não fica bem tirar o pão dos filhos para jogá-lo aos cachorrinhos” (Mt 15, 26). 
Novamente Jesus responde com hostilidade, representando o modo como os judeus 
tratavam pessoas de outras culturas. Os filhos, nesta frase, são os judeus, e os 
cachorrinhos são os pagãos. Com esta frase Jesus quis dizer: não vou tirar dos judeus 
(filhos), para dar aos pagãos (cachorrinhos). E a mulher responde a altura, dizendo: “É 
verdade, Senhor; mas os cachorrinhos também comem as migalhas que caem da mesa de 
seus donos!” (Mt 15, 27). Jesus reconhece a fé na insistência da mulher e lhe concede seu 
pedido. A mensagem deste Evangelho é que não importa sua cultura, raça ou família, se 
tendes fé em Cristo Jesus, a graça do Senhor estará contigo. 
Todos: A mulher recebeu o milagre porque teve fé. Deus ama a todos, sem discriminar 
ninguém.  
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DEDICAÇÃO DA BASÍLICA DE SANTA MARIA MAIOR: 
Leitor 1: Hoje a Igreja celebra a memória da dedicação de um dos mais antigos templos 
do mundo. Tal Basílica abriga um dos ícones mais antigos da história do cristianismo, 
chamado Salus Populi Romani (Salvação do Povo Romano). Reza a tradição que, depois da 
morte e ressurreição de Jesus, Maria foi morar em Éfeso com São João. Ela teria levado 
uma mesa, feita pelo próprio Jesus na carpintaria. A superfície de tal mesa teria sido usada 
por São Lucas Evangelista, que teria conhecido pessoalmente Nossa Senhora, para fazer 
uma pintura da Mãe de Jesus. Esta preciosíssima peça teria sido conservada numa Igreja 
em Éfeso e depois levada para Roma no século IV por Santa Helena, mãe do Imperador 
Constantino. A Igreja que abriga o preciosíssimo ícone, foi construída, segundo relatos, a 
mando da própria Virgem Maria que teria aparecido em sonho a um senhor romano 
chamado Giovanni.  
Todos: A Virgem Maria falou de Jesus para São Lucas. Também nós devemos falar de 
Jesus para nossos irmãos. 
Leitor 2: A comunidade romana passou a ter muita devoção para com esta imagem da 
virgem Maria. Muitos são os relatos de milagres envolvendo a imagem. Até mesmo o fim 
de pestes e guerras foram atribuídos à poderosa intercessão da Santíssima Virgem. 
Todos: Também nós devemos pedir a intercessão da Virgem Maria por todos nós, Ave 
Maria... 
 

2) MEDITAÇÃO: 
Leitor 1: Jesus reconhece a fé de uma mulher pagã. Isso foi, com certeza, um escândalo 
para os judeus. Eles se achavam os únicos “dignos” da graça do Senhor. 
Leitor 2: O que este texto diz para os membros de nossa família e de nossa comunidade? 
 

3) ORAÇÃO: 
Dirigente: Rezemos por todos aqueles que sofrem perseguição e preconceito pelos mais 
diversos motivos, para que encontrem conforto em Deus. 
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Pai Nosso... 
 

4) CONTEMPLAÇÃO: 
Dirigente: Será que nós católicos, por vezes, não nos achamos mais que as pessoas de 
outras religiões? Ainda existe preconceito para com as pessoas de determinadas raças, 
línguas e nações? Como este Evangelho pode nos ajudar a entender a mensagem de Jesus 
para a humanidade? 
(refletir sobre estas perguntas e buscar respondê-las). 
 
ORAÇÃO FINAL: 

Leitor 1: O Papa Francisco sempre recorre a intercessão de Nossa Senhora diante do ícone 

mariano que se encontra na Basílica de Santa Maria Maior, cuja história foi apresentada 

acima. O Santo Padre ainda nos indica uma oração a este título mariano pelo fim da 

pandemia do COVID-19 (Coronavírus). Rezemos esta singela oração em comunhão com 

toda Igreja: 

Ó Maria, 

Tu sempre brilhas em nosso caminho como sinal de salvação e esperança. 

Nós nos entregamos a Ti, Saúde dos Enfermos, que na Cruz foste associada à dor de 

Jesus, mantendo firme a Tua fé. 

Tu, Salvação do povo romano, sabes do que precisamos e temos a certeza de que 

garantirás, como em Caná da Galileia, que a alegria e a celebração possam retornar 

após este momento de provação. 

Ajuda-nos, Mãe do Divino Amor, a nos conformarmos com a vontade do Pai e a fazer o 

que Jesus nos disser. Ele que tomou sobre si nossos sofrimentos e tomou sobre si 

nossas dores para nos levar, através da Cruz, à alegria da Ressurreição. Amém. 

Sob a Tua proteção, buscamos refúgio, Santa Mãe de Deus. 
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Não desprezes as nossas súplicas, nós que estamos na provação, e livra-nos de todo 

perigo, Virgem gloriosa e abençoada". 

Dirigente: Por intercessão da Bem-Aventurada Virgem Maria, Salvação do Povo Romano, 

o Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Em nome do 

Pai e do Filho e do Espírito Santo. 

Todos: Amém. 

 

Canto final: 

Pelas estradas da vida, nunca sozinho estás 

Contigo pelo caminho, Santa Maria vai 

 

Ó vem conosco, vem caminhar 

Santa Maria vem 

Ó vem conosco, vem caminhar 

Santa Maria vem 

 

Se pelo mundo os homens 

Sem conhecer-se vão 

Não negues nunca a tua mão 

A quem te encontrar 

 

Ó vem conosco, vem caminhar 

Santa Maria vem 

Ó vem conosco, vem caminhar 

Santa Maria vem 
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SALUS POPULI ROMANI 


