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Distribuição Gratuita

Casa Museu Mons. Alves Brás
em Casegas
“Mons. Joaquim Alves Brás foi um homem
de Deus, homem das grandes causas, homem que entendeu desde o princípio que
a sua vida só tinha valor, se vivida como
instrumento ao serviço do Evangelho e do
Reino de Deus. Ele partiu de Casegas com
um grande ideal, e ao partir não deixou, mas
transportou consigo todo um património de
cultura e de fé que fez parte da sua matriz e
o acompanhou durante toda a sua vida de
Homem e de Padre e continua a identiﬁcar
a vida dos naturais desta terra de Casegas”,
disse D. Manuel Felício, Bispo da Guarda, no

grande Encontro Internacional promovido
pelo Instituto Secular das Cooperadoras da
Família, em Casegas, no contexto das celebrações das suas bodas de diamante.
Nesse dia 20 de Julho pp. Casegas terra
natal do Venerável Servo de Deus vestiu-se
de festa, atapetando as ruas, engalanando
varandas e janelas para receber orgulhosa e
alegremente mais de um milhar de peregrinos vindos dos vários recantos de Portugal,
e uma centena vinda do estrangeiro, para
celebrar o 83º aniversário de ordenação
sacerdotal de Mons. Joaquim Alves Brás e
inaugurar, a “Casa-Museu
Mons. Alves Brás” que perpetuará a memória deste
seu ilustre ﬁlho, possibilitando às gerações presentes e futuras o acesso à
sua história e respectivo
património espiritual.
Através de cada objecto, e
de cada documento expostos, na pequena casa onde
nasceu e viveu os anos da
sua meninice e adolescência, facilmente se podem
apreender as linhas fundamentais do perﬁl humano,
.

Casa Museu Mons. Alves Brás
em Casegas
espiritual, sacerdotal e apostólico de Mons.
Joaquim Alves Brás.
Ali o podemos surpreender, preso do fascínio do mistério da cruz, ponto culminante
da dor e do amor, da morte e da vida celebrado no altar da Eucaristia e perpetuado no
místico silêncio do sacrário, onde aprendia e
colhia o inﬁnito valor de si mesmo e de cada

pessoa regenerada na superabundância
do sangue derramado do Homem Deus, o
impulso à sua identiﬁcação crística e a sua
inquietude apostólica.
Como disse a Coordenadora Geral do Instituto Secular das Cooperadoras da Família,
Dulce Teixeira de Sousa, “Casegas, depositária e guarda do património histórico, humano e espiritual do venerável Servo de Deus

Joaquim Alves Brás, é testemunha de como
Deus se manifestou neste homem e como
ele se elevou até Deus, arrastando na sua
ascensão para Deus uma imensa multidão
de homens e mulheres. Por isso ela contém,
agora, em si, uma fonte de espiritualidade
sacerdotal, laical e sobretudo familiar e será
a partir de hoje, assim o esperamos, um
ponto de referência obrigatória para a Família Blasiana que
ali encontra as suas raízes, e
um lugar de peregrinação de
muitos jovens, seminaristas,
padres e famílias, devotos do
Servo de Deus.
Mais do que um marco estático apontando a morada
eterna de onde desceu e para
onde partiu, a Casa museu
será um ponto luminoso a
projectar luz nos sulcos da
nossa história, sustento da
nossa vocação cristã e de consagração, berço acolhedor de
dúvidas e inquietações, escola
de formação de discípulos, casa de oração,
ponto de referência, estrela a nortear caminhos de missão.
Vale a pena peregrinar a Casegas, visitar a
Casa Museu Mons. Alves Brás e deixar-se
contagiar pelos ideais que encheram a vida
deste “Apóstolo da Família em Portugal”.
Maria de Fátima Castanheira

À Vice-Postulação têm pedido o livro em Banda desenhada “O Rapaz da
Boina”. Brevemente disporemos de nova edição e satisfaremos todos os
pedidos. Dispomos também de pagelas, novenas, biograﬁas do Servo de
Deus em português, espanhol, francês, inglês e alemão.
Quem quiser conhecer melhor ou dar a conhecer a outros Mons. Brás, basta
dirigir-se à Postulação ou Vice-Postulação.

.
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Graças Obtidas por Intercessão
do Venerável Servo de Deus
Recorri a Mons. Joaquim Alves Brás e
porque o meu desejo se vai concretizando
aos poucos, agradeço esta graça e a sua
publicação. Faço este pedido baseado na
fé e devoção. Envio 10 € para a Causa da
sua Beatiﬁcação. Agradeço que me enviem
o livro da Novena. Obrigada.
Liontina Rocha - Vila Real

Agradeço a Deus a graça que me concedeu
por Monsenhor Joaquim Alves Brás a quem
recorri no momento em que fui operado e
correu bem graças a este Servo de Deus. Ele
é o meu companheiro de trabalho. Envio 10
€ para a Beatiﬁcação.
Agostinho Leal – Valongo

Envio 25 € para a Beatiﬁcação de Monsenhor Joaquim Alves Brás, por várias graças
recebidas. O que lhe pedi, recebi. Rezo
todos os dias a sua oração e continuarei a
agradecer ao Senhor pela intercessão do seu
Servo para que ele me continue a ajudar.
Agradeço a publicação.
Emília Fernanda - Póvoa do Varzim

nele trabalha muita saúde e felicidades para
continuarem a mandá-lo todos os meses.
Celina Afonso – Travanca

Mais uma vez, agradeço ao meu grande intercessor junto Deus Nosso Senhor a grande
graça. Com toda a minha fé ﬁz a novena
a Mons. Brás e a oração habitual que rezo
todos os dias. A graça é a seguinte: o meu
ﬁlho acabou o seu contrato de trabalho,
inscreveu-se no fundo de desemprego.
Sabendo as diﬁculdades que há para se
encontrar trabalho, rezei e chorei junto de
Monsenhor Joaquim Alves Brás, pedi-lhe
que Deus, batesse no coração dos seus
chefes e chamassem o meu ﬁlho, porque
ele tanto precisa do trabalho, e assim foi
passado 15 dias. O meu ﬁlho está a trabalhar. Não há boca que explique só Deus e
o Monsenhor Brás sabe com a fé lhe pedi.
Mil vezes obrigada, Monsenhor Joaquim
Alves Brás. Junto envio 20 € para a sua
Beatiﬁcação.
Santos Luísa - Lyon France

Hoje agradeço, mais uma vez, ao Senhor
as graças que me foram concedidas por
Monsenhor Joaquim Alves Brás, meu
querido amigo, se for possível, agradecia
a publicação em Flores sobre a Terra. Envio
50 € para a Causa.

Conforme prometi, gostava que publicassem em Flores sobre a Terra a graça que
recebi. Pedi ao Monsenhor Joaquim Alves
Brás que ajudasse duas pessoas de família
que foram operadas, e tudo correu bem.
Fico muito grata e envio 40 € para a Causa
da sua Beatiﬁcação.

Vitalina - Mértola

Adelaide Costa – Guimarães

Envio 20 € para agradecer a Monsenhor
Joaquim Alves Brás as graças que me tem
concedido e que a sua Beatiﬁcação seja o
mais rápido possível. Oxalá que este ano seja
próspero para o Jornal da Família que tanto
nos ensina. O meu marido e eu gostamos
muito de o ler. Desejo a toda a equipa que

Todos os dias rezo a novena a Monsenhor
Joaquim Alves Brás a pedir com fé e humildade para obter a graça do meu ﬁlho voltar
a ser chamado para trabalhar na fábrica
de onde foi despedido por ter terminado
o contrato. Continuarei a rezar todos os
dias a Mons. Brás. Em agradecimento das
.
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Graças Obtidas por Intercessão
do Venerável Servo de Deus
graças recebidas. Envio 10 € para ajudar à
sua Beatiﬁcação.
Maria S. – Cantanhede

Tinha um problema na minha família em
que o casal não se entendia, estando à
beira da separação. Pedi ao Monsenhor Brás
que os ajudasse e a graça foi-me concedida. Agora, ele já não sai de casa à noite e
entendem-se melhor. Em acção de graças,
envio 10 € para a Beatiﬁcação.
Anónima – Casegas

É com muita fé que agradeço uma grande
graça a Monsenhor Joaquim Alves Brás a
quem recorri. A minha ﬁlha terminou o Curso universitário e arranjou trabalho. Prometi
dar 25 € a Monsenhor Joaquim Alves Brás
e gostaria que publicassem a graça. O meu
ﬁlho também tem sido ajudado. Obrigada
por tudo.
Emília Alves – Riachos

É com muita alegria que venho solicitar
que publiquem esta graça no Boletim, para
agradecer a graça que me foi concedida:
a venda de um terreno que estava muito
morosa.
Fiz a novena e comecei a rezar o terço e a
oferecer a este santo tão protector das famílias. Foi-me concedida a graça. De facto,
necessitamos da ajuda dos nossos santos
protectores. Envio 10 € para ajuda da beatiﬁcação do P. Joaquim Alves Brás.
Ludovina - Santa Iria da Azóia

É com muita emoção que escrevo pela segunda vez, para agradecer a Deus que, por
intermédio de Monsenhor Joaquim Alves
Brás, me tem atendido nas minhas aﬂições.
Peço, por favor, que publiquem no boletim
.
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“Flores sobre a Terra”. Têm-me mandado
alguns boletins, os quais ﬁcam na minha
Igreja e são muito lidos. Gostava de ter a
novena de Monsenhor Joaquim Alves Brás,
mas não sei como adquiri-la. Pedia o favor
que me digam, como posso fazer. Envio 10 €
para a Beatiﬁcação de Monsenhor Joaquim
Alves Brás que seja breve, pois lutou muito
pela causa das famílias.
Lucília Abreu – Abrantes

Bendito seja Deus! Agradeço as duas graças a Deus por intercessão de Monsenhor
Joaquim Alves Brás. A primeira novena que
rezei foi atendida de tal forma, correspondendo à minha aﬂição, porque se tratava
de dois doentes inválidos e, no último dia
da novena já estavam sendo assistidos com
refeições, higiene e tratamentos em casa.
A segunda Novena foi para pedir que se
efectuasse a escritura de uma venda que era
fundamental para a sobrevivência de duas
famílias numerosas e assim aconteceu e a
Novena ainda nem estava concluída! Bendito seja Deus. Gratíssima, junto 50 € para a
Causa de Monsenhor Joaquim Alves Brás
Teresa Santos - Lisboa

Sou grande devota do Servo de Deus, Joaquim Alves Brás. Venho agradecer as graças
que me tem concedido.
1ª Uma sobrinha de quatro anos, partiu
uma perna, foi para o Hospital da Covilhã e
puseram-lhe gesso e como não correu bem
mandaram-na para o Hospital de Coimbra.
Depois de tirarem o gesso partiu de novo
a perna e disseram que era preciso ser
novamente operada. Preocupada com tal
situação rezei ao Mons. Brás para que acudisse a esta família com tanto sofrimento.
Na consulta seguinte o médico disse que

Graças Obtidas por Intercessão
do Venerável Servo de Deus
já não era preciso ser operada. A 2ª Graça
de Mons. Brás foi ajudar um sobrinho a
libertar-se do vício do álcool. Depois de
um tratamento especial continuou a beber
e sentia-se muito mal. Rezamos muito o
Mons. Brás que o ajudasse a libertar-se deste
vício e não voltasse a beber. Graças a Deus
fomos ouvidos pois, há mais de meio ano
não voltou a beber. Prometi a publicação
destas graças.
Lourdes Silvestre – Lisboa

Venho agradecer as graças concedidas por
Monsenhor Joaquim Alves Brás. Eu e meu
marido ﬁzemos as pazes ao ﬁm de cinco
anos. Hoje, graças ao Servo de Deus somos
felizes e os meus ﬁlhos também ﬁcaram felizes. Uma ﬁlha até me disse que isto foi um
milagre de Deus. Também algumas pessoas
da minha família não se falavam e agora,
graças a Deus e a todos os pedidos que
eu fazia a Mons. Brás, começaram a falar.
Entrou a paz na minha e em toda a família.
Eu já há bastante tempo que venho fazendo
algumas novenas ao nosso grande Servo
de Deus, e todos os dias, lhe rezo a oração
com muita fé e muita conﬁança. Continuo
fazer mais uns pedidos, porque há vários
problemas na família que só com a ajuda
do alto é possível resolverem-se. Hoje envio
10 € e para a ajuda da sua Beatiﬁcação e
agradecia que estas graças fossem publicadas em Flores sobre a Terra.
Ana Silva - Póvoa do Varzim

Tenho duas ﬁlhas que tiveram uma grande
zanga e eu vi que não era fácil a reconciliação. Como isso me entristecia muito,
recorri a Monsenhor Joaquim Alves Brás
e, passados nove dias, graças a Deus, e a
Monsenhor Joaquim Alves Brás tudo estava

bem. Conheci e convivi bastante com este
grande santo a quem muito devo da minha
educação cristã e como pessoa. Foi um dos
grandes educadores da nossa fé. Para ajuda
da sua Beatiﬁcação, envio 10 €. Graças por
tudo e sempre. Mãos no trabalho Coração
em Deus.
Maria Helena – Valença

Fiz uma novena a Monsenhor Joaquim Alves
Brás, numa situação de preocupação e angústia visto que a Firma onde a minha ﬁlha
trabalha está má e ela como empregada
mais recente podia ser dispensada. Eu pedi,
com muita fé, ajuda ao Servo de Deus e ele
ajudou-a porque ela continua a trabalhar.
Prometi 10 € para a Beatiﬁcação do Servo de
Deus e agradeço a publicação. Continuarei
a pedir, a ter fé e a rezar ao Monsenhor.
Muito obrigada.
Maria Simões – Évora

Já há muitos anos que, de vez em quando,
me chega às mãos Flores sobre a Terra e leio
sempre os muitos testemunhos de pessoas
que têm obtido graças através da intercessão de Monsenhor Joaquim Alves Brás.
Procuro, todos os dias rezar a Monsenhor
que me ajude, a mim e à minha família, nos
pequenos e grandes problemas do dia-a-dia.
Ultimamente, ao rezar a novena tocou-me
especialmente o sétimo dia em que fala do
seu espírito de justiça tanto para com Deus
como para com o próximo. No princípio
deste ano, obtive duas graças por seu intermédio: o de uma ﬁlha que foi operada a um
quisto num ovário em que tudo correu bem.
A mim pelo bom resultado de um exame ao
intestino. Outras graças que lhe tenho pedido, espero com paciência, pois Monsenhor
intercederá junto de Nossa Senhora e serei
.
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Graças Obtidas por Intercessão
do Venerável Servo de Deus
atendida não quando eu quiser, mas quando
for oportuno. Obrigada Monsenhor, muito
obrigada. Junto envio 100 € para a Causa
da sua Beatiﬁcação.
Amélia Neves - Fátima

Envio 120 € para a Beatiﬁcação de Monsenhor Joaquim Alves Brás, agradecendo por
duas graças concedidas por sua intercessão.
A de um sobrinho com sete meses que esteve doente e eu pedi a Monsenhor Joaquim
Alves Brás a quem ﬁz a novena e, no ﬁm, o
menino estava curado. A 2ª graça: Eu mesmo estive bastante doente e também pedi
ao Monsenhor para que me livrasse de um
isolamento, graças a Deus e a Monsenhor
Joaquim Alves Brás, nem sequer fui hospitalizado. Agradeço que estas graças sejam
publicadas em Flores sobre a Terra.
Anónimo - Guarda

Estava desesperada, achava que a vida não
tinha sentido, pois sentia-me inútil, impotente perante a minha situação. Já não sabia
a quem deveria recorrer para obter ajuda.
Já tinha estado cinco anos desempregada,
mesmo depois de ter tirado um Curso. Procurei por vários lados mas não obtinha resposta positiva. Até que um dia, uma grande
pessoa me aconselhou a entregar a minha
sorte a Monsenhor Joaquim Alves Brás. Fiz
o pedido com fé e esperança e passado
algum tempo encontrei trabalho a tempo
parcial e, depois, a tempo inteiro; mesmo
não sabendo até quando já me dou por
muito agradecida. Obrigada a Monsenhor
Joaquim Alves Brás. Tenham fé e conﬁem
a vossa sorte a Mons. Brás. Acreditem, ele
vos atenderá. Junto envio 5 € para a sua
Beatiﬁcação.
C. R. Cinfães

.
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Sou emigrante em Roma, recebi um telefonema dizendo que minha mãe, entrara
no hospital da Guarda com enfarte e coma
profundo e segundo o médico irreversível.
Meu marido e eu partimos de Roma para
Portugal. Depois de mim chegou o meu
irmão emigrante na Alemanha. Minha mãe
continuava em coma. Ao entrar no quarto, o
inacreditável aconteceu; minha mãe depois
de vinte e seis horas de coma, abriu os olhos
e reconheceu o meu irmão. Umas horas depois disse as primeiras palavras. Mais tarde
perguntei a minha mãe se me conhecia,
respondendo-me de imediato que sim. No
dia seguinte fui com meus irmãos falar com
o médico para saber os riscos e sequelas que
poderiam ter marcado minha mãe, respondeu-nos que teríamos de esperar mais quatro horas para fazer novos exames, mas que
depois de tudo que tinha observado, teria
lesões cerebrais. Passadas as quatro horas,
disse-nos que a nível cerebral não tinha nada
de grave. Quando lhe agradecemos tudo
o que tinha feito para salvar a nossa mãe,
respondeu-nos: “não foi só aquilo que eu
ﬁz, mas ela terá alguém lá em cima a pedir
por ela. Em tantos anos de carreira, todos
os casos que me passaram pelas mãos, nem
todos acabaram assim”.
Comunico esta graça, porque embora eu
não tenha pedido de imediato ao Servo de
Deus, mas sei que um grupo de pessoas,
a quem me sinto muito ligada por laços
afectivos, ao terem conhecimento do sucedido, começaram logo a rezar a Monsenhor
Joaquim Alves Brás, pedindo-lhe para que

Continua na pág. 8

De perto e de longe - Apóstolos da Causa
do Venerável Servo de Deus Joaquim Alves Brás
“Venho comunicar aos apóstolos da Causa
do Servo de Deus Joaquim Alves Brás, que
tomei conhecimento pelo Boletim que encontrei na Igreja, onde vou todos os dias.
Li-o com atenção e muita fé e ﬁquei devota
do Padre Joaquim Alves Brás. Atrevo-me a
pedir, se for possível, enviem-me o livrinho
da novena, pagelas e boletins Flores sobre
a Terra. Quero também colaborar nesta
Causa. Cacilda – Guarda”
“Agradeço por terem respondido ao meu
correio. Fiquei muito contente. Peço-vos
que me enviem sete boletins “Flores sobre
a Terra”, vou arranjar mais amigas para
espalharmos cada vez mais a Causa de
Beatiﬁcação de Mons. Joaquim Alves Brás.
Madame Martins – France”
De perto e de longe vão surgindo novos
Apóstolos da Causa do Venerável Servo de
Deus, Joaquim Alves Brás que deste modo
vão alargando e dando solidez a este movimento simples, mas eﬁcaz. E é com enorme
alegria que a Vice-Postulação regista e
responde a tão generosas e espontâneas
adesões.
O Movimento Apóstolos da Causa é simples,
porque é desprovido de quaisquer estruturas. As “normas”, se é que de normas se
trata, pelas quais se rege, são igualmente
muito simples.
1º Invocar o Servo de Deus em suas necessidades espirituais e temporais, rezar pelas
famílias, particularmente as mais necessitadas da sua protecção.
2º Distribuir, na medida das suas possibilidades o boletim “Flores sobre a Terra”,
para tornar mais conhecido e evocado
Mons. Alves Brás, por um maior número
de pessoas e famílias.
O Movimento Apóstolos da Causa é eﬁcaz,
é espiritualmente fecundo, porque é antes
de mais um movimento de oração e oração

em cadeia. “Onde dois ou três estiverem
reunidos em meu nome eu estarei no meio
deles” diz o Senhor. Se o Senhor está no
meio de dois ou três, muito mais estará
onde estiverem espiritualmente unidos pela
mesma Causa cerca de três centenas de
pessoas. Mais ainda, os Apóstolos da Causa
usufruem do fruto espiritual das Eucaristias
celebradas, nos Centros do Instituto Secular
das Cooperadoras da Família e Casas de
Santa Zita, nos dias 13 de cada mês.
Sabemos como Mons. Brás investiu parte
do seu ministério sacerdotal a cuidar da
Família e quanto insistia no poder da oração
para prevenir e mesmo resolver problemas
familiares. Hoje, porque os problemas da
família se agudizam e ventos maléﬁcos
porﬁam minar-lhe os alicerces, façamos
contra-corrente, defendamos a família,
conﬁemo-la ao Servo de Deus. Façamo-nos
Apóstolos da sua Causa.
Maria de Fátima Castanheira

Flores de Comunhão
Criou-nos, Deus, singulares
Mas em plural nos tornou
– “Crescei e multiplicai-vos”!
Foi ordem que d’Ele brotou
Depois, ao longo dos tempos,
Na História da Salvação,
Deus conduziu-nos em Povo
À Terra da Promissão
E se o Credo professamos
Dizemos que acreditamos
Numa vida em comunhão
Feita de ﬂores, como abraços,
Que nos estreitam os laços
Da nossa Comum União
Maria Teofania
.
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eu visse a minha mãe, ela acordasse do
coma, me reconhecesse, e tivesse uma recuperação sem ﬁcar com sequelas. Como
assim aconteceu, comunico esta graça, para
que o Servo de Deus possa ser gloriﬁcado,
para maior glória de Deus e santiﬁcação
das famílias.
Isabel Saraiva - Roma

Ofereço 50 € em cumprimento da promessa
por mim feita. Recorri a Monsenhor Joaquim
Alves Brás, pedindo a graça da saúde para a
minha ﬁlha que sofreu dois temores malignos. O Servo de Deus escutou-me e ela hoje
encontra-se sã e salva. Gostava de publicar
esta graça, para ajudar na Beatiﬁcação de
Monsenhor Joaquim Alves Brás.
Martinha Brito - Lisboa

Tive conhecimento, através do Boletim Flores sobre a Terra, das graças concedidas pelo

Oração
Ó Deus Uno e Trino, que destes
ao Vosso servo Joaquim Alves Brás,
sacerdote, a graça de viver o seu
sacerdócio no amor à SS. Trindade
e nas virtudes da Sagrada Família
de Nazaré, tornando-se um apóstolo incansável da família cristã,
dignai-Vos enaltecer o seu testemunho como modelo para toda
a Igreja, para que, à imagem da
comunhão Trinitária, cresça o amor
pelos irmãos mais carenciados e se
multiplique o zelo apostólico pela
santiﬁcação das famílias.
Concedei-nos, Senhor, pela intercessão do Vosso servo Joaquim Alves
Brás, a graça que Vos pedimos segundo a Vossa vontade e para glória
do Vosso nome.
Com aprovação eclesiástica

.

Servo de Deus, Monsenhor Joaquim Alves
Brás, a ﬁéis que a ele recorriam.
Encontrando-me eu bastante mal de saúde,
precisando de ser submetida a uma cirurgia
aos intestinos, pedi-lhe que me concedesse
a graça de não ﬁcar com o ‘saquinho’, o
me causaria grande sofrimento. A minha
oração feita com muita fé e conﬁança de
que o Servo de Deus me ia ouvir.
E assim aconteceu. Por isso, ofereço a oferta
de 10 € para a sua Beatiﬁcação, e continuo
a rezar-lhe para que me ajude nas minhas
diﬁculdades.
Zulmira Santos - Lisboa

Estou orando para que a beatiﬁcação de
Monsenhor Joaquim Alves Brás se concretize o mais rápido possível e que ele continue
a olhar por nós. Envio 25 € em agradecimento de algumas graças que tenho recebido,
principalmente numa família, a quem mandei o jornal. Tenho visto algumas mudanças
na sua maneira de agir e espero continue
para melhor. Oxalá que Monsenhor Joaquim
Alves Brás nos proteja e nos dê forças para
levarmos a cruz da vida e enfrentarmos
todos os problemas que aparecem.
Maria Celina - Mogadouro

O relato de todas as graças recebidas
deve ser enviado para a Postulação ou
Vice-Postulação da Causa do Venerável
Servo de Deus Joaquim Alves Brás, devidamente identiﬁcadas.
Postulação da Causa
Mons. Arnaldo Pinto Cardoso
Via Nicolò V, 3 - 00165 ROMA
Tel.0039/06/390901

Vice-Postulação
Rua de Santo António à Estrela, 35
1399-043 LISBOA - Tel. 213942420
E-mail: mons.alvesbras@netcabo.pt

