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A devoção da Virgem da Altagracia é a Protetora e Rainha do coração dos 

dominicanos. Seu nome “da Altagracia” nos recorda que por ela recebemos a 

maior graça que foi ter a Jesus Cristo Nosso Senhor conosco na terra. Ela, 

como Mãe, continua sua missão de mediadora unida inseparavelmente a seu 

Filho.    

Existem documentos históricos que comprovam que no ano de 1502, na ilha de 

Santo Domingo, já se dava culto a Virgem Santíssima sob a devoção de Nossa 

Senhora da Altagracia, cuja imagem pintada a óleo foi trazida da Espanha pelo 

irmãos Alfonso e Antonio Trejo, que eram do grupo dos primeiros europeus da 

ilha. Ao mudarem de lá levaram consigo esta imagem e mais tarde a 

ofereceram à paróquia para que todos pudessem venerá-la. Em 1572 terminou 

a construção do primeiro Santuário altagraciano e em 1971 se consagrou a 

atual Basílica. 

A piedade do povo conta que uma devota, filha de um rico comerciante, pediu 

ao pai que lhe trouxesse de Santo Domingo um quadro de Nossa Senhora da 

Altagracia. O pai tratou de conseguir, mas seu esforço foi em vão, nem 

clérigos, nem negociantes, ninguém tinha ouvido falar dessa devoção Mariana. 



Já de volta, o comerciante decidiu passar a noite na casa de um amigo. 

Compartilhou com os que estavam presentes o que sentiria ao regressar a 

casa de mãos vazias e contou-lhe sobre seu esforço na busca pela imagem. 

Enquanto falava, um homem de idade avançada tirou do bolso um pequeno 

lenço enrolado e entregou dizendo: “Isto é o que você buscava”. Era a Virgem 

de Altagracia. Ao amanhecer o velho senhor havia desaparecido 

misteriosamente.A imagem de Nossa Senhora da Altagracia teve o privilégio de 

ter sido coroada duas vezes, em 15 de agosto de 1922, no pontificado de Pio 

XI e pelo Papa João Paulo II, durante sua visita a ilha de Santo Domingo no dia 

25 de janeiro de 1979, coroando pessoalmente a imagem com um diadema de 

prata, presente pessoal seu a Virgem, primeira evangelizadora das Américas. A 

imagem de Maria da Altagracia leva as cores da bandeira dominicana 

antecipando assim a identidade nacional. Sua cabeça, marcada por um 

resplendor e por doze estrelas, sustenta uma coroa dourada colocada 

delicadamente, acrescentada sobre a pintura original. Um pouco retirado atrás 

se encontra São José observa humildemente, olhado acima do ombro direito 

de sua esposa e do outro lado a estrela de Belém brilha tímida e 

discretamente. 


