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Mons. Alves Brás
“Servo bom e fi el”

O Instituto Secular das Cooperadoras 
da Família comemorou os 75 anos da sua 
fundação, na Igreja de Santo António dos 
Portugueses em Roma, com uma solene 
Eucaristia de acção de graças pela proclama-
ção das virtudes heróicas do Venerável Servo 
de Deus Mons. Joaquim Alves Brás. Presidiu 
à Eucaristia, concelebrada por 25 sacerdotes 
portugueses residentes em Roma, o Senhor 
Cardeal José Saraiva Martins. Da homilia 
feita por Sua Eminência, publicamos alguns 
excertos:

O P. Brás foi um exemplo vivo do “servo 
fi el”, de que fala o Evangelho, o qual pôs 

a render os seus talentos, não se poupan-
do em servir os irmãos necessitados. Sem 
medo, com dedicação e empenho a toda 
a prova, ele empenhou-se totalmente no 
campo da evangelização das empregadas 
domésticas. Envolvendo-as no seu projecto 
apostólico, dinamizou, a pouco e pouco, 
o campo da evangelização das famílias, e 
edifi cou as Obras que nos legou. Apesar 
da sua simplicidade, ele soube atrair uma 
plêiade de discípulas, ensinando-as a rezar e 
a trabalhar, a escutar a Deus e a escutar os ir-
mãos. Sentindo-se incumbido de uma nobre 
missão, o seu sentido de responsabilidade 
levou-o pelos caminhos do apostolado e da 
santidade. Dando-se aos outros, ele pôs a 
render os seus talentos. Afi nal, também ele 
mereceu ouvir o Senhor a dizer-lhe:”Foste 
fi el em pouca coisa... Vem tomar parte na 
alegria do teu Senhor”.

A raiz desta fi delidade era a sua obediên-
cia ao Evangelho, o seguimento confi ante 
e alegre de Cristo. A sua vida foi moldada 
por esse fogo invisível que o queimava e 
que procurou sempre irradiar pela palavra 
e pelo exemplo. É o amor apaixonado por 
Cristo e pelos irmãos mais pobres que está 
na base do carisma das Cooperadoras da 
Família e das outras suas Obras, as quais 
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se orientam segundo as duas coordenadas 
inseparáveis uma da outra: secularidade e 
espiritualidade.

Olhando para o futuro, Mons. Brás intuiu 
que os membros das suas Obras não deve-
riam ser arrancados do mundo, assim como 
não podiam deixar de estar bem enraizados 
em Cristo.

Testemunha do dinamismo evangélico, 
contagiou as suas discípulas com a paixão 
de serem sal, luz e fermento no meio em 
que viviam e trabalhavam. Fê-lo com um 
cunho próprio, soube captar os sinais do 
Espírito, e procurou comunicá-lo aos outros. 
Assim procedendo, contribuiu para que 
muitos leigos e leigas descobrissem as suas 
funções na Igreja e se dedicassem com amor 
ao serviço da Igreja no mundo. Surpreen-
dentemente, ele foi um dos exemplos que, 
antecipando o espírito do Concílio Vaticano 
II, chamaram a atenção para a importância 
da presença dos leigos com um perfi l cristão 
no meio da sociedade.

Concentrando a sua atenção no mundo 
da família, foi nesse campo que ele deixou 
os sinais duradouros da sua fidelidade 
evangélica. Em tempos muito diferentes 
dos actuais, ele chamou a atenção para 
a importância da família cristã, para os 
atropelos dos seus valores, empenhando 
nessa tarefa, sobretudo o génio feminino, 
da mulher, esposa e mãe.

No lar, a mulher é força de comunhão 
com os outros, alarga a família, rompe 
os laços do egoísmo, projectando-a para 
fora de si, na sua capacidade de bem-
fazer. Dignifi cando e promovendo a mu-
lher, Mons. Brás intuiu e sublinhou a sua 
importância na família, na sociedade e 
na Igreja. O Venerável P. Brás, conhecido 
como o “apóstolo das empregadas po-
bres e da família em Portugal”, incansa-

velmente, percorreu todas as estradas do 
país à procura de jovens raparigas em difi -
culdades e de gente disposta a pôr de pé, 
juntamente com ele, o seu sonho sobre a 
família e sobre o perfi l da mulher cristã.

Como mote dinamizador das inúmeras 
e diferentes discípulas que o seguiram, o 
Servo de Deus incutiu em cada uma delas 
o amor ao trabalho e à oração. “Mãos no 
trabalho, coração em Deus” é mote que 
contém todo um programa de vida, cujo 
cariz beneditino se deve refl ectir no dia-a-
-dia de cada uma. Esta maneira de a mulher 
estar no mundo só pode contribuir para a 
realização pessoal e para o bem da própria 
sociedade. De facto, como o Santo Padre 
Bento XVI o tem afi rmado em diversos mo-
dos, Deus não pode ser um estranho na vida 
nem no trabalho do homem. Era isto que o 
Servo de Deus pretendia nas suas discípulas: 
viver a vida, cheias de Deus.

Para concluir, podemos afi rmar que o 
P. Brás, como os Santos, se empenhou a 
sério na edifi cação de um mundo melhor. 
Como eles, não se poupou a esforços: 
amou, deu, sofreu, serviu, foi fecundo. 
Como eles, foi testemunha do Amor e sinal 
de Esperança. Esta foi a grande paixão que 
encheu toda a sua existência.

Eis a preciosa herança que o P. Brás 
deixou às suas fi lhas, as Cooperadoras da 
Família, o caminho que ele lhes indicou. Fiéis 
ao seu carisma, também elas continuarão 
a ser, como até agora, apaixonadas teste-
munhas do Amor e corajosas anunciadoras, 
missionárias, da esperança, na procura do 
mesmo ideal evangélico do seu Fundador. 
Para bem da Igreja e da sociedade.

Mons. Alves Brás
“Servo bom e fi el”

Roma 16.11.2008
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Graças obtidas por intercessão
do Venerável Servo de Deus

Agradeço a Deus as graças que me foram 
concedidas por Monsenhor Joaquim Alves 
Brás e agradeço a sua publicação. Ofereço 
25 euros para a Beatifi cação e continuo a re-
zar com muita fé, pedindo-lhe protecção. 

Maria José – Viseu

Recorri a Monsenhor Joaquim Alves Brás 
num momento de grande afl ição que me 
ajudasse a resolver o problema, pois já me 
tem acudido noutra grandes afl ições. Penso 
que vai continuar a ajudar-me, dar-me saúde 
a mim e aos meus e quem pedir com fé e 
confi ança ao Servo de Deus. Aqui Envio a 
oferta de 20 euros para o ajudar a subir ao 
altar e peço que seja publicado em Flores 
sobre a Terra. 

Anónima - Lisboa

Encontrando-me com problemas de saú-
de fui sujeita a uma intervenção cirúrgica, 
recorrendo com fé e confi ança a Monsenhor 
e tudo correu pelo melhor. Com fé continuo 
a pedir que me ajude. A minha fé levou-me 
a visitar o seu quarto, deslocando-me do 
Porto a Lisboa para esse fi m, aí comecei 
uma novena e deixei 20 euros para a sua 
Beatifi cação.

Alice Paula - Porto

Venho agradecer e louvar a Santíssima 
Trindade pelas graças que me tem con-
cedido através do Servo de Deus, Mons. 
Joaquim Alves Brás. O bom êxito de uma 
intervenção cirúrgica e a boa recuperação. 
De coração muito agradecido envio 150 
euros para a sua Beatifi cação.

Isabel da Luz - Faro

No Boletim Flores sobre a Terra solicitam 

a quem obteve graças por intercessão de 
Mons. Joaquim Alves Brás as comunique 
e, como fui atendida, venho publicar como 
prometi. A minha fi lha está no Curso de 
Medicina e foi fazer um exame que julgava 
ser impossível passar e pediu-me para rezar 
por ela. Eu fui à missa e pedi a intercessão 
de Mons. Joaquim Alves Brás para ela obter 
aprovação no exame o que veio a acontecer. 
Ela fi cou muito feliz e eu muito grata pela 
graça alcançada. Também noutra ocasião, 
eu andava afl ita do estômago, pois tenho 
uma hérnia que deixa passar o ácido do 
estômago para o esófago o que me causa 
um ardor insuportável; recorri a ele e, graças 
a Deus, estou muito melhor,  andava sempre 
a tomar medicamentos e agora raramente 
os tomo. Agradeço a Deus, as graças con-
cedidas. Que Deus vos abençoe e vos ajude 
a ajudar os outros.

Ana Clara - Tomar

Quando telefonei a pedir os livros de do 
Servo de Deus, Mons. Joaquim Alves Brás, 
disseram-me que me mandariam 20 Bole-
tins Flores sobre a Terra para eu distribuir, 
aguardo com ansiedade o momento de os 
distribuir, pois quando o li fi quei maravilha-
da e queria que outros os lessem também. 
Mais uma vez, agradeço reconhecida.

Mª do Céu - Senhora da Hora

Tendo sido acarinhada muitas vezes por 
Deus, através de Monsenhor Joaquim Alves 
Brás pelas suas graças. A última deixou-me 
muito sensibilizada e reconhecida. Estava-se 
a dar na minha família, um grande proble-
ma, pela incompreensão e agressividade 
do chefe de família, facto que me estava a 
preocupar muito e me magoava profunda-
mente. Rezei, pedi, supliquei e fi z algumas 
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Graças obtidas por intercessão
do Venerável Servo de Deus

novenas a Monsenhor Joaquim Alves Brás e 
consegui com a minha persistência e oração 
constante, alcançar o que tanto desejava. 
Continuo a rezar, porque é a oração a nossa 
força e a nossa esperança, e a esperança é a 
última coisa a morrer… Deus ajuda sempre, 
com a intercessão dos seus amigos que são 
os santos. Louvado seja o Senhor que tantas 
vezes nos atende e ouve.

Feliciana - Évora

Agradeço ao Servo de Deus, Monsenhor 
Joaquim Alves Brás, a graça concedida entre 
muitas outras porque tinha um problema 
de saúde de visão. Com muita fé supliquei 
ao Servo de Deus para que fi zesse a minha 
vida normal e se eu  pudesse conduzir 
mandaria publicar graça e mandaria um 
donativo. Neste momento, recuperei mais 
de 50% da visão e envio 25 euros para a 
sua Beatifi cação.

Maria - Castelo Branco

Por falta de saúde, porque tinha verti-
gens, não podia sair de casa. Na verdade 
tomei alguns medicamentos mas tendo 
conhecimento das graças concedidas pelo 
Venerável Servo de Deus, Monsenhor Joa-
quim Alves Brás, através do Boletim Flores 
sobre a Terra, rezei-lhe com muita fé e 
confi ança e melhorei consideravelmente; 
atribuo essa graça ao Venerável Servo de 
Deus, Monsenhor Joaquim Alves Brás.

Também me apareceu um fungo num 
dedo do pé e o médico assustou-me porque 
me disse que teria de me amputar o dedo. 
Veio uma grande infecção, mais sujeita 
estava à cirurgia, rezei muito ao Venerável 
Servo de Deus, e, mais uma vez, a minha 
oração foi ouvida, não foi preciso fazer a 

amputação ao dedo, tudo correu pelo me-
lhor, graças a Deus e à protecção do meu 
grande amigo. Todos os dias lhe rezo para 
que me proteja. Deixo a oferta de 20 euros 
para a sua Beatifi cação.

Mª da Conceição - Lisboa

Agradeço muito ao Monsenhor Joaquim 
Alves Brás a graça que me concedeu. A 
minha nora estava a acabar o contrato de 
trabalho e eu muito preocupada rezei a 
novena a pedir com muita fé a este bondoso 
“santinho” e ele concedeu-nos tamanha 
graça. Prometi publicá-la. Aqui estou a 
cumprir e envio 5 euros para ajuda da sua 
Beatifi cação. 

Anunciação - Lisboa

Quero agradecer a Deus, a graça que 
me foi concedida através de Monsenhor 
Joaquim Alves Brás a quem recorri e fui 
atendida. Agradeço que seja publicada em 
“Flores sobre a Terra”. Envio 50 euros  para 
a Beatifi cação e fi co muito grata.

Teresa - Casegas

Estava muito afl ita, e uma irmã falou-me 
do Mons. Joaquim Alves Brás, a quem me 
confi ei. Pedi com muita fé a graça e ele ma 
concedeu. Gostaria de publicar em “Flores 
sobre a Terra”. Continuo a fazer com a mes-
ma fé a sua oração. Junto envio 100 euros 
para ajuda da sua Beatifi cação.

M. M. M. – Reboleira

Tenho recebido várias graças do querido 
Monsenhor Alves Brás a quem tenho recor-
rido, tanto nos partos das minhas netas, 
como nas doenças do meu fi lho. Conheci 
este bom santo através do Jornal da Família 
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Graças obtidas por intercessão
do Venerável Servo de Deus

que já assino há anos e que muito me tem 
ajudado. Tenho recebido as graças pedidas 
e fi co cada vez com mais fé e esperança que 
continue a atender-me nas minhas súplicas. 
Espero que brevemente seja beatifi cado. 
Deus nunca esquece aqueles que nele con-
fi am e disso já tive muitas provas. Envio 10 
euros para ajuda da sua Beatifi cação.

José Louro - Vila Nova da Cerveira

A minha irmã Conceição foi operada, 
há cerca de um ano a um joelho, pois não 
consegui-a movimentar-se. Não foi feliz na 
operação,  não lhe resolveu o problema. 
Foi então aconselhada a sujeitar-se a nova 
cirurgia. Esta foi realizada no Hospital da 
Ordem da Trindade. Perante o perigo que 
tudo isto representava e o risco de não fi car 
a caminhar como devia, recorri ao nosso 
Venerável, Mons. Joaquim Alves Brás, come-
çando então uma Novena, a pedir ao nosso 
Santo a graça de que a operação tivesse êxi-
to. Os médicos declararam que a operação 
decorreu da melhor forma possível e minha 
irmã já sente que pode dobrar o joelho, o 
que não lhe era possível fazer antes.

Não posso deixar de agradecer a Mons. 
Brás a graça que lhe pedi, das melhoras da 
minha irmã. Disto quero dar testemunho 
público e envio cópia do relatório clínico.

Rosa Mota - Porto

Agradeço ao Senhor a resolução de um 
assunto familiar, graça que me foi concedida 
através de Monsenhor Joaquim Alves Brás. 
Fico muito grata e envio 10 euros para a 
sua Beatifi cação. Agradeço também que 
me mandem a novena.

Conceição - Mesão Frio

Agradeço duas graças recebidas do Servo 
de Deus, Mons. Joaquim Alves Brás. Uma 
foi concedida a um familiar que estava com 
grave problema de saúde e recuperou bem. 
Outra, depois de uma novena, o meu fi lho 
entrou para a Universidade, pois estava 
com algumas difi culdades em atingir este 
patamar. Pedi com tanta fé e devoção, que 
me ouviu e atendeu nas minhas horas de 
angústia. Como sinal de reconhecimento 
envio 50 euros para a sua Beatifi cação e, 
rezo todos os dias a sua oração com devo-
ção, pois dá-me alento e confi ança.

Noélia - Faro

Recebi uma graça e como prometi, agra-
deço a sua publicação e envio 10 euros para 
a causa da sua Beatifi cação.

B. L. - Coimbra

É com muito orgulho e devoção que 
escrevo pela primeira vez para publicarem 
em “Flores sobre a Terra” a graça recebida 
por intermédio de Monsenhor Joaquim 
Alves Brás. O meu marido tem graves pro-
blemas de coluna e como os tratamentos 
eram muito dolorosos, fi cou com muitos 
problemas nos intestinos. Pedi muito ao 
Monsenhor Joaquim Alves Brás que me 
ajudasse a enfrentar tamanho desgosto e 
consegui graças a ele. Com muita fé agra-
deço do fundo do coração e envio 25 euros 
para ajuda da sua Causa.

Mª Fernanda - Vila Praia de Ancora

Tenho grande devoção com Mons. Joa-
quim Alves Brás. Peço para publicarem uma 
graça: o meu fi lho devido às muitas dores 
que sentia e aos exames que tinha de fazer, 
por vezes, desmoralizava-se, mas graças a 
Deus, Monsenhor Joaquim Alves Brás, o 
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do Venerável Servo de Deus

meu santo, ouviu a minha prece e atendeu-
-me, pois as dores foram desaparecendo e 
os exames estavam todos bem. Envio 15 
euros para a sua Beatifi cação. Rezo todos os 
dias, para que depressa suba aos altares. O 
livrinho da Novena do Servo de Deus acom-
panha-me para onde quer que eu vá.

Dos Santos Maria - Lyon France

Agradeço a Deus as graças que me foram 
concedidas por Monsenhor Joaquim Alves 
Brás a quem recorri e fui atendida. E peço 
que sejam publicadas em Flores sobe a Terra. 
Mando 70 euros para a Beatifi cação.

Laura -  Monção

Comunico que fi z a Novena de Mons. 
Joaquim Alves Brás e obtive as duas graças 
que pedi. Um dos meus fi lhos que reside no 
estrangeiro, estava sem trabalho, eu pedi 
ao Servo de Deus e em poucos dias voltou 
a trabalhar. Eu tinha um nódulo maior que 
um grão de milho entre o dedo polegar e o 
dedo indicador, causava-me bastante dife-
rença para pegar em certas coisas, mas fi z 
a novena, pedindo para que desaparecesse 
e está quase desfeito. Já não me transtorna 
o pegar nas coisas, é por isso que estou 
a escrever, para que sejam publicadas as 
graças que recebi.

Ivone - Ribeira de Pena

Há já alguns anos ofereceram o Boletim 
“Flores sobre a Terra” à minha mãe, mo-
mento esse que considero um dos piores da 
minha vida. Não tinha qualquer paz dentro 
de mim, foi devastador. Só a intervenção 
divina me podia salvar. Desta forma, come-
cei a rezar com toda a minha fé e com toda 
a minha força a Monsenhor Joaquim Alves 
Brás e a Jesus Cristo. Passados alguns dias 

obtive “uma prova” da graça que pedia. 
Contudo, foi preciso bastante tempo para 
estar a 100 %, uma vez que já tinha caído 
numa depressão profunda. Mas, graças a 
Deus e a Monsenhor Joaquim Alves Brás 
ouviram-me salvaram-me, foi uma felicidade 
inexplicável que até hoje sei que só se re-
solveu por grande milagre. Volvidos alguns 
anos, há pouco tempo, outro problema 
me ‘bateu à porta’ e, mais uma vez, recorri 
ao nosso grande Servo de Deus, embora 
achasse que não ia conseguir obter este 
“milagre”. Mas, ao fi m da novena que fi z, 
recebi esta grande graça. Neste momento, 
mais uma vez, estou a pedir a Monsenhor 
Joaquim Alves Brás que me salve, pois estou 
a precisar tanto, mas tanto. Tenho muita fé 
que me ajude, mais uma vez, nesta afl ição. 
Envio 25 euros como prometi a Mons.Alves 
Brás e agradeço-lhe do fundo do coração. 
Desde 2004 que tenho sempre o Boletim 
Flores sobre a Terra. Mas gostava de ver o 
Boletim e a Novena na Internet.

M.F – Guarda

Agradeço a graça que me foi concedida 
por Mons.Joaquim Alves Brás, a quem tenho 
muita devoção e rezo todos os dias a sua 
oração. Muito grata pela graça recebida, 
envio 20 euros para a sua Beatifi cação. Gos-
taria que publicassem este meu testemunho 
no Boletim “Flores sobre a Terra”.

Armandina - Viana do Castelo

Agradecendo graças por intercessão de 
Monsenhor Joaquim Alves Brás, pedimos 
novamente que interceda por uma pessoa 
da minha família que precisa de fazer tra-
tamento para destruir o cancro que a está 
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Flores de Gratidão

“Grande Amigo, grande Santo”

Maria Teofania

Não faltarão razões de grande peso à 
Sagrada Congregação que trata das Causas 
dos Santos para elevar às honras dos altares 
o que toda a vida entre os pecadores foi 
um santo piedoso e activo no bem social 
e familiar. Foi o salvador de muita gente à 
beira da miséria, da incompreensão e, pior 
que isso, de situações desesperadas. Mas 
toda essa epopeia de grandeza de alma, de 
amor, compaixão e simpatia humana ante 
sofrimentos, muitos imerecidos, de pessoas 
que pouco deveriam ao pecado, salda-se 
hoje na esperança de todos nós, que tanto 
estamos agarrados à sua assistência, de o 
vermos na glória de Bernini, em prémio de 
tanta benemerência!

Sou dos que não podem passar diaria-
mente, sem a sua protecção junto do Pai 
Celeste! Porquê? Não conhece outros e 

outras? Sim, mas o Monsenhor, o santo, 
acode sempre, mesmo que o “pedido “ não 
possa ter “viabilidade”, mas ele na sua deli-
cadíssima compaixão explica a razão porque 
não é atendido esse “pedido de socorro”. 
Brilha de tal modo essa “resposta”, “ouve-
se” tão perfeitamente, como se um amigo 
estivesse ao nosso lado a... “soprá-la” ao 
ouvido... É misteriosamente fantástico! A 
explicação do “não atendimento” chega-
-nos franca e de modo aceitável: Foi para 
nosso bem! Mas a explicação abrange ainda 
a parte negativa, caso a petição encontrasse 
“resposta”!!! Isto é admirável e parece-me 
uma particularidade deste santo. Muitas 
graças dou a Deus por tê-lo assim tão gran-
de amigo e “companheiro inseparável” de 
todas as horas...

Artur Alvarães

Ao mês de Março, chamamos “mês do 
Fundador” pelo especial signifi cado de que 
se reveste. A 20 de Março de 1899 abriu-se, 
na casa da família, em Casegas, a porta do 
tempo para Joaquim Alves Brás, e a 13 de 
Março de 1966, no hospital de Jesus em 
Lisboa, abriu-se-lhe a porta da eternidade. A 
12 de Março de 1990 a Santa Sé concedeu 
o “Nihil Obstat” à instrução da Causa de 
Beatifi cação do Servo de Deus Joaquim 
Alves Brás, e a 15 de Março de 2008 o 
Santo Padre Bento XVI mandou publicar a 
Decreto de reconhecimento da heroicidade 
das suas virtudes.

Os santos que morrem, vivem na luz, 
quais faróis a apontar-nos novos caminhos 
de realização humana e cristã, ao serviço 
uns dos outros.  

Mês do Fundador

- “Onde estão os outros nove? –
- Falou Jesus, com razão,
Após curar dez leprosos
E só num ver gratidão

- Se tantos sabem rezar
Quando lhes vem a afl ição
Porquê, depois de os curar,
Esquecem a oração?

Flores vivas de gratidão
Memórias do coração
De quem se sentiu curado 

De outras graças são penhor
Naquele que, ao seu redor,
Faz Deus ser glorifi cado



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, devi-
damente identifi cadas.

Vice-Postulação

Postulação da Causa
Mons. Arnaldo Pinto Cardoso
Via Nicolò V, 3  - 00165 ROMA
Tel.0039/06/390901

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

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 após-
tolo incansável da família cristã, 
dignai-Vos enaltecer o seu teste-
munho 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 
santifi cação das famílias.
Concedei-nos, Senhor, pela interces-
são do Vosso servo Joaquim Alves 
Brás, a graça que Vos pedimos se-
gundo a Vossa vontade e para glória 
do Vosso nome.

Com aprovação eclesiástica

Oração

vitimando, mas tem outras complicações. 
Confi amos neste Venerável Servo de Deus 
que tem obtido muitas graças, esperamos 
também, se for da vontade de Deus, nos 
conceda esta. Aqui envio esta pequena 
ajuda para a sua Beatifi cação.

Ir. Natália S. Melo -  Fátima

Venho agradecer uma grande graça, que 
tanto pedi na Novena que fi z a Mons. Brás 
para que o meu marido arranjasse trabalho 
e graças a Deus e a Mons. Joaquim Alves 
Brás a graça foi-me concedida tal como eu 
tinha pedido. Agora, como reconhecimento, 
envio-vos o dinheiro do primeiro vencimen-
to do meu marido. Peço também para mim 
uma graça, porque também estou a passar 
uma fase “difícil” no meu trabalho e o meu 
pai está com problemas de saúde para que 
se cure. Peço, por isso, as vossas orações.

Isabel - Caldas da Rainha

Agradeço a Deus a graça que me foi 
concedida através de Monsenhor Joaquim 
Alves Brás, a quem recorri. Agradeço a 
sua publicação, porque o meu pedido foi 
atendido. Envio 100 euros para a Causa 
da Beatifi cação e que Monsenhor Joaquim 
Alves Brás nos ajude sempre nas nossas 
orações e pedidos.

Carlos – Queluz

Ao Servo de Deus, Joaquim Alves Brás, 
venho testemunhar o meu agradecimento 
pela sua protecção. Convivi com ele alguns 
anos antes do seu falecimento. O seu zelo 
apostólico tem norteado a minha vida. Em 
2007 caí, da queda resultou fractura da 
bacia que quase me imobilizou, difi cultan-
do-me o andar, e que só um ano depois 
foi diagnosticada pela TAC. Fiz  fi sioterapia 
que pouco resultou. Fiquei um pouco de-
pendente. Recorri ao Monsenhor e comecei 
a sentir melhoras, abandonei as canadianas 
e hoje sinto-me bem, fazendo uma vida 
normal. Com gratidão, ofereço 50 euros 
para a Beatifi cação. 

Celeste Braga – Fátima
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