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22 de setembro 

 

DEDICAÇÃO DA BASÍLICA 

DE MONTE SENÁRIO 

 
Memória 

 
A Legenda sobre a origem da Ordem, quando descreve o itinerário espiritual dos Sete primeiros Servos de 

Maria, ressalta a importância e o significado que teve para eles o eremitério de Monte Senário. Sua 

chegada ao Monte Senário é descrita pela Legenda como o início de uma nova etapa do caminho que Deus 

lhes havia traçado. Para eles, Monte Senário foi o “monte preparado por Deus e escolhido para eles pela 

Providência divina”. Os Sete aí chegaram provavelmente em 1245. No alto do monte, construíram uma casa 

rústica para morar e um pequena igreja dedicada à Santa Maria, onde pudessem rezar e celebrar os divinos 

mistérios. A  humilde igrejinha foi várias vezes restaurada e, em 1621, totalmente reconstruída. Voltou a ser 

reformada em 1717 e, aos 15 de janeiro de 1918, o papa Bento XV, com a bula In Senario Monte, lhe 

conferiu o título de Basílica Menor. 

 

Antífona de entrada Sl 67,36 

Do seu santuário, temível é o Deus de Israel; 

é ele que dá ao seu povo a força e o poder. 

Bendito seja Deus! 

 

Ou: Vinde, subamos à montanha do Senhor, Is 2,3.5b 

à casa do Deus de Jacó: 

Ele nos ensinará seus caminhos, 

e nós trilharemos pelas suas veredas. 

Vinde, caminhemos à luz do Senhor! 
 

Coleta 

[Na basílica]: 

 

Ó Deus, quisestes que, no alto deste santo monte, 

nossos Sete Primeiros Pais vos construíssem uma casa, 

dedicada a Santa Maria: 

concedei a quantos aqui vierem para rezar, 

que, movidos pelo amor à mesma Virgem Santa, 

cresçam no conhecimento do vosso Filho 

e propaguem em toda parte o seu reino. 

Ele que convosco vive e reina, 

na unidade do Espírito Santo. 
[Fora da basílica de Monte Senário:] 

Ó Deus, todo o universo é templo da vossa glória, 

mas vós quisestes ser adorado em lugares sagrados; 

concedei, pois, que ao celebrarmos 

a dedicação da basílica de Monte Senário, 

aprendamos a adorar-vos em todo lugar, 
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em espírito e verdade, 

e a testemunhar nosso amor à Virgem Maria. 

Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, 

na unidade do Espírito Santo. 
 

Primeira leitura 

Do livro do profeta Isaías 56,1.6-7 

Eis o que diz o Senhor: Respeitai o direito e praticai a justiça, porque a minha salvação não 

tarda a chegar e minha justiça a revelar-se. 

Quanto aos estrangeiros que desejam unir-se ao Senhor, para servi-lo e amar seu nome, para 

ser seus servos, se observarem o Sábado sem o profanar, e se se afeiçoarem à minha aliança, 

eu os conduzirei ao meu monte santo e os cumularei de alegria na minha casa de oração; 

seus holocaustos e sacrifícios serão aceitos sobre meu altar. Pois minha casa chamar-se-á 

Casa de Oração para todos os povos. 

 

Salmo de meditação Sl 83,3-6.8a-11 

 

R/ Na vossa casa, Senhor, exultamos de alegria. 

 

Como eu amo a vossa casa, Senhor, Deus do universo! 

Minha alma anseia, até desfalecer, pelos átrios do Senhor; 

meu coração e minha carne exultam pelo Deus vivo! R/ 

 

Até o pássaro encontra um abrigo 

e a andorinha faz um ninho para pôr os seus filhotes. 

Ah, vossos altares, Senhor do universo, 

meu Rei e meu Deus! R/ 

 

Felizes os que habitam a vossa casa: 

sem cessar podem louvar-vos. 

Felizes aqueles de quem sois a força, 

pois se decidem a tomar o caminho. R/ 

 

Um dia, para mim, em vossos átrios, 

vale mais do que mil: 

prefiro ficar ali, na soleira da casa de Deus, 

a morar na casa dos ímpios! R/ 
 
[Quando esta festa é celebrada como solenidade:] 

 

Segunda Leitura 

Da primeira carta de São Pedro apóstolo 2,4-9 

Caríssimos, chegai-vos para ele, a pedra viva, rejeitada, é verdade, pelos homens, mas 

diante de Deus eleita e preciosa. Do mesmo modo, também vós, como pedras vivas, 

constituí-vos em um edifício espiritual, dedicai-vos a um sacerdócio santo, a fim de 

oferecerdes sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. 
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Com efeito, nas Escrituras se lê: “Eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e 

preciosa; quem nela crê não será confundido”. Isto é, para vós que credes, ela será um 

tesouro precioso, mas para os que não crêem, a pedra que os edificadores rejeitaram, essa 

tornou-se a pedra angular e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo. Eles tropeçam 

porque não crêem na Palavra, para o que também foram destinados. 

Mas vós sois a raça eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo de sua particular 

propriedade, a fim de que proclameis as excelências daquele que vos chamou das trevas 

para a sua luz maravilhosa. 

 

Aclamação ao evangelho Ez 37,27 

R/ Aleluia, Aleluia, Aleluia! 

Minha morada será no meio deles; 

eu serei o seu Deus, 

e eles serão o meu povo. R/ 

 

Ou: Enviai vossa luz, vossa verdade Sl 42,3 

elas serão o meu guia; 

que me levem ao vosso monte santo, 

até a vossa morada. 
 

Evangelho 

Evangelho de Jesus Cristo segundo João 4,19-24 

Naquele tempo, a samaritana disse a Jesus: “Senhor, vejo que és um profeta. Nossos pais 

adoraram neste monte, mas vós dizeis que em Jerusalém é que se deve adorar”. Jesus lhe 

disse: “Acredita-me, mulher, vem a hora em que nem neste monte e nem em Jerusalém 

adorareis o Pai. Vós adorais a quem não conheceis; nós adoramos o que conhecemos, 

porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e é agora, em que os verdadeiros 

adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade; pois tais são os adoradores que o Pai 

procura. Deus é espírito e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade”. 

 

Sobre as oferendas 

[Na basílica de Monte Senário:] 

Aceitai, Senhor, o sacrifício 

que vos oferecemos para o louvor de Santa Maria, 

em cuja honra é dedicado este templo. 

Por sua intercessão, vos pedimos: 

aumentai e conservai em nossos corações 

os dons do Espírito Santo. 

Por Cristo nosso Senhor. 
 

[Fora da basílica de Monte Senário:] 

 

Aceitai, benigno, Senhor, estas oferendas, 

dom da vossa Providência e fruto do nosso trabalho 

Por meio delas, 

por mandato do vosso Filho 
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e em memória de sua Mãe, 

realizamos os divinos mistérios 

e chegamos à fonte da salvação. 

Por Cristo nosso Senhor. 
 

Prefácio 

Na verdade, ó Pai, 

Deus eterno e todo-poderoso, 

é nosso dever dar-vos graças, 

é nossa salvação dar-vos glória, 

em todo o tempo e lugar, 

por Jesus Cristo, o Filho do vosso amor. 

 

Vós, doador da vocação e amante da verdade, 

que nos altos montes vos revelastes aos patriarcas e profetas, 

por vosso providencial desígnio, 

conduzistes ao Monte Senário os Sete Santos Pais, 

iniciadores da família dos Servos de Maria, 

para que o transformassem em lugar de oração, 

de concórdia fraterna e de paz, 

de serviço e de devoção à Virgem Gloriosa. 

E, por vossa graça, 

este santo monte tornou-se ponto de referência 

para todos os Servos de Santa Maria, 

que para ele voltam seu olhar, 

para que, seguindo mais de perto os passos dos Pais, 

com renovado vigor subam ao monte da justiça. 

 

Por isso, com todos os anjos e santos, 

proclamamos a vossa glória, 

dizendo (cantando) a uma só voz: 

Santo, Santo, Santo... 
 

Antífona da comunhão 1Cor 3,16-17 

Sois o templo de Deus e o Espírito de Deus habita em vós. 

O templo de Deus é santo e esse templo sois vós. 

Ou: Também vós, como pedras vivas, 1 Pd 2,5 

constituí-vos em um edifício espiritual, 

dedicai-vos a um sacerdócio santo. 
 

Depois da comunhão 
[Na basílica de Monte Senário:] 

 

Senhor, 
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alimentados pelos vossos sacramentos, 

dai-nos saber discernir claramente a vossa voz 

no meio das trevas deste mundo, 

para contemplarmos alegremente um dia 

a vossa face nos céus. 

Por Cristo nosso Senhor. 
 

[Fora da basílica de Monte Senário:] 

 

Revigorados por este sacramento, 

que celebramos na memória da Santa Virgem Maria, 

em cuja honra está dedicada a basílica de Monte Senário, 

nós vos suplicamos, Senhor: 

derramai o Espírito de Cristo sobre nós, 

que nos alimentamos com o seu Corpo. 

Por Cristo nosso Senhor. 


