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Fidelidade de Cristo
Fidelidade do Sacerdote

“Fidelidade de Cristo, fidelidade do 
sacerdote”, é o mote que aparece, como 
pano de fundo, neste ano dedicado ao 
Sacerdócio por vontade expressa do Santo 
Padre,  Bento XVI.

O Ano sacerdotal pretende contribuir, 
assim, para fomentar o empenho de 
renovação interior dos sacerdotes, para 
um testemunho evangélico mais vigoro-
so e incisivo, e ao mesmo tempo ajudar 
os cristãos a descobrir e a aprofundar 
a dimensão sacerdotal da consagração 
baptismal e consequentemente a assumir 
os respectivos compro-
missos baptismais.

Somos então, todos 
desafiados, a apreciar, 
valorizar e testemunhar 
a Igreja, como novo 
povo de Deus, povo 
sacerdotal, nascido, do 
Coração de Cristo, na 
Sua entrega total, no Sa-
crifício cruento da Cruz e 
sacramentalmente nas-
cido em Quinta-feira 
Santa. Somos, portan-
to, desafiados a tomar 
maior consciência de 
que a qualidade sacer-
dotal é característica 

constitutiva da Igreja, à qual temos a 
graça de pertencer.

O Santo Padre convida-nos, efectiva-
mente, a apoiar, a rezar, e a promover a 
especificidade do sacerdócio ministerial, 
e simultaneamente a viver com mais acui-
dade e naturalmente a testemunhar com 
a vida, com as palavras e com as obras, o 
sacerdócio comum a todos os fiéis.

Todos somos sacerdotes, pelo Baptis-
mo, todos somos participantes do único 
Sacerdócio de Jesus Cristo.

Mas é o Sacerdócio ministerial, que 
torna, sacramentalmen-
te presente na Igreja, 
de modo particular na 
celebração eucarística, 
o Cristo Sumo e Eter-
no Sacerdote, “Cabeça 
da Igreja, que é o Seu 
corpo”, como ensina  
S. Paulo.

Não há Igreja sem 
Eucaristia, não há Eu-
caristia sem sacerdócio 
ministerial, ou sacerdó-
cio ordenado.

“Na ordenação, diz o 
Mons. Alves Brás, o sa-
cerdote recebe o poder 
de fazer, não o céu, nem 
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a terra, nem qualquer coisa de precioso 
ou artístico, mas o Corpo e Sangue de 
Cristo... Não há maior prova de amor 
ou amor mais elevado. É um poder que 
excede todos os poderes da terra e dos 
anjos!...”

Maravilhado pelo dom do Sacerdócio 
ministerial, Mons. Brás vai mais longe ao 
afirmar:

“O padre é o representante de Cristo 
na terra, e quando ele prega é a palavra 
de Cristo que sai dos seus lábios; quando 
absolve é Cristo que perdoa; quando 
abençoa é Cristo que abençoa; quando 
está no altar é Cristo que consagra... 
Quando reza o Ofício Divino é Cristo que 
reza! Como é bela e honrosa a vida e a 
missão sacerdotal”. 

O sacerdote, de facto, em virtude do 
sacramento da Ordem, age in persona 
Christi, ou seja, mediante o exercício do 
seu ministério, torna presente o próprio 
Jesus. Pelo que a Eucaristia, não é apenas 
sinal da presença de Cristo, é o próprio 
Cristo da encarnação, o Cristo de Nazaré, 
da última ceia, do calvário e da ressurrei-
ção gloriosa.

O Vaticano II nos ensina que a Eucaris-
tia é o centro e o cume da vida cristã, para 
ela tudo converge e dela tudo dimana. 
Porque a Eucaristia não é um simples 
sacramento. Os sacramentos são sinais 
eficazes da Graça, mas a Eucaristia é 
muito mais. Não é só sinal eficaz da graça 
de Cristo, é o Cristo da Graça que está 
realmente presente, que Se oferece e Se 
entrega ao Pai com e pelos homens, seus 
irmãos, na pessoa do Sacerdote...

Perante tão maravilhoso e indizível 
mistério de Amor, pergunta João Paulo 
II, “Que mais poderia Jesus ter feito por 
nós? Verdadeiramente, na Eucaristia 
demonstra-nos um amor levado até ao 
extremo, um amor sem medida” (EE 11).

É, efectivamente, a medida, sem medi-
da, do Amor de Deus. “Amor com amor 
se paga” diz o adágio popular. Assim, a 
nossa melhor ‘paga’ ou resposta ao Amor 
de Cristo eucarístico, de Cristo sumo e 
eterno sacerdote, é a entrega, com Ele, da 
nossa vida a Deus, pela participação cons-
ciente e activa  na Eucaristia. Aí vamos 
aurir a força que dá sentido e significado 
aos nossos mais insignificantes gestos. 
Gestos   concretos de paz e reconciliação, 
de justiça, e perdão, de acolhimento e 
partilha, de esperança e alegria, junto 
das pessoas com quem nos cruzamos, 
vivemos ou trabalhamos, no dia a dia.

Assim fazendo, sintonizaremos mais 
profundamente com o Venerável Servo 
de Deus, Joaquim Alves Brás, intuiremos 
e apreenderemos mais facilmente as 
motivações que o capacitaram, a oferecer 
a vida, a amar a sua vocação e os seus 
irmãos no sacerdócio, a servir apaixona-
damente o Reino e a promover em seus 
irmãos e irmãs, a mística eucarística do 
serviço.

Mª de Fátima Castanheira

Fidelidade de Cristo
Fidelidade do Sacerdote

Muitas são as pessoas 
que têm solicitado o 
livrinho da Novena em 
honra do Venerável 
Servo de Deus, Joa-
quim Alves Brás, para 
individualmente ou 
em família rezaram e 
conseguirem especiais 
graças de Deus por 
intercessão do  seu 

Servo.  Esgotada a 6ª Edição, a Vice- 
-Postulação logo providenciou e dispõe 
já da 7ª Edição. Podem os Apóstolos da 
Causa solicitar já o número de exempla-
res que desejarem.
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Graças obtidas por intercessão
do Venerável Servo de Deus

Tenho muita fé na intercessão do Ve-
nerável Monsenhor Joaquim Alves Brás 
e sempre que tenho problemas recorro à 
sua intercessão e sou sempre atendida. 
Agora recebi mais uma graça que passo 
a descrever: Tinha uma dor muito grande 
num joelho, a médica disse-me que era 
artrose e receitou-me fisioterapia. Fiz 15 
tratamentos, e médica disse que tinha 
de continuar. Pedi com fé ajuda ao Servo 
de Deus para que não fosse necessário 
fazer mais tratamentos e graças a Deus 
assim aconteceu. Em acção de graças 
por mais esta, junto a tantas outras que 
tenho recebido deixo 20 €  para a Causa 
da sua Beatificação com o desejo de o ver 
depressa no altar.

Maria da Conceição - Lisboa

Agradeço a Deus a graça que me 
concedeu por Monsenhor Joaquim Alves 
Brás. O meu filho estava gravemente 
doente, não andava, não comia pela 
sua mão e eu com receio do pior, pedi 
com muita fé a Deus para que o meu 
filho tivesse força para andar e Deus 
concedeu-me a graça através de Monse-
nhor Joaquim Alves Brás. Ele já anda, não 
ainda muito bem, já come pela sua mão, 
para mim foi o primeiro milagre, agora 
espero o segundo que é a cura do temore 
maligno que tem na cabeça. Espero com 
fé e esperança que me acuda na minha 
dor de mãe. Prometi e envio 100 € para a 
sua Beatificação, tenho rezado a novena 
todos os dias. Mil vezes obrigada. 

Anónima - Loulé 

Mais uma vez tive a certeza que o 
Monsenhor me acudiu num problema 
de saúde que tive numa perna. Fui para 
o Hospital, onde me disseram que tinha 
de ser operada. Tive muito medo que 
isso acontecesse. Mas já é a segunda 
vez que Mons. Brás me acode. Quando 

saí do Hospital vinha quase sem dores e 
continuo bem. Por isso, a partir do dia 
18 de cada mês, vou enviar 50€, todos 
os meses, para ajuda da sua Beatificação, 
isto durante um ano, em agradecimento 
da grande graça.

Anónima - Portalegre. 

Estou orando para que a Beatificação 
de Monsenhor Joaquim Alves Brás se con-
cretize o mais rapidamente possível e que 
ele continue a olhar por mim. Envio 20  €  
em agradecimento de uma graça que 
recebi. Oxalá que Monsenhor Joaquim 
Alves Brás me proteja e me dê forças para 
levar a minha cruz até ao fim, que me 
ajude e proteja os meus filhos. Obrigada 
Monsenhor Joaquim Alves Brás.

Maria - Casegas

Por acaso foi parar às mãos de minha 
tia Ermelinda o jornalinho que falava de 
Monsenhor Joaquim Alves Brás. Como 
eu ia ser operada a um rim, em Coimbra, 
e com prognóstico de tumor maligno, 
logo ela, em meu lugar, se prontificou a 
fazer uma novena a Monsenhor Joaquim 
Alves Brás. Graças a Deus, tudo correu 
pelo melhor e até o tumor foi benigno. 
Agora chegou a minha vez de recorrer, 
com muita confiança a Deus, por inter-
cessão ao Servo de Deus, Monsenhor 
Joaquim Alves Brás: o meu marido teve 
de ser submetido a dois exames médicos 
e, quando se esperava o pior, o milagre 
deu-se e tudo correu pelo melhor. Envio 
80 € meus e 20 da minha tia para a Causa 
da sua Canonização. Obrigada Servo de 
Deus, Mons. Joaquim Alves Brás.

Jardelina - Ponta Delgada

Envio 10 € para a Beatificação de 
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Graças obtidas por intercessão
do Venerável Servo de Deus

Mons. Alves Brás por ter intercedido jun-
to de Nosso Senhor quando fui operada 
ao coração. A ele agradeço o estar viva 
e salva.

Natália - Bragança

Encontrei na Igreja da Figueira da Foz 
o vosso boletim com testemunhos, e a 
oração do Monsenhor Joaquim Alves 
Brás, e cheia de fé, comecei logo a rezá-la. 
Também li todos os testemunhos, e como 
estou a passar, pelos piores momentos da 
minha vida em todos os aspectos, resolvi 
escrever para lhes pedir que me enviem o 
livro da Novena do Monsenhor Alves Brás. 
Peço com urgência. Estou desesperada, 
sou uma mãe com graves problemas fa-
miliares. Os meus agradecimentos, estou 
cheia de fé, esperando o livro da novena.

Mª Teresa - Samuel

Não há palavras capazes de expressar 
o sentimento de gratidão profunda pela 
graça recebida por intercessão do Vene-
rável Servo de Deus, Joaquim Alves. Brás. 
Em Junho de 2008, meu pai foi amputado 
da perna direita. Foi um processo clínico 
muito grave. Enquanto o acompanhei na 
fisioterapia, aproveitava o tempo para, na 
capela do hospital, pedir a Jesus Sacra-
mentado, por intercessão de Monsenhor 
Joaquim Alves Brás que permitisse que 
meu pai pudesse pôr uma prótese. Fin-
dou esta fase, foi-nos dito que não era 
possível, devido a várias complicações. A 
minha primeira reacção foi de “censura” 
para Deus, perguntando-lhe porquê…se 
o meu pai é tão Seu amigo… mas, depois, 
fui aceitando e serenando o coração. 
Porém, Deus tem um tempo diferente do 
nosso… e a Deus nada é impossível!... dia 
2 de Março de 2009, passado todo este 
tempo e sem esperar já qualquer nova 

decisão pois que tudo nos tinha sido afir-
mado como tão definitivo – eis que, após 
uma consulta nos HUC, nos foi dito que 
havia a hipótese de uma prótese, as res-
tantes complicações estavam sanadas… 
Quando ouvi a boa notícia senti que se 
tinha realizado um “milagre”! Parece que 
Deus quis esperar o mês de Março, em 
que, a 20, celebramos o nascimento do 
Monsenhor para a vida terrena e a 13, o 
seu nascimento para a vida eterna, para, 
por sua intercessão, nos conceder esta tão 
grande graça! Por tudo bendigo o Senhor 
e, de modo particular, por nos ter dado 
um poderoso intercessor. Envio 100 €.

Maria José – Figueira da Foz

Em agradecimento a Mons. Alves Brás 
pelas graças que recebi, envio de 20 € 
e continuo a pedir-lhe sempre que eu 
precisar, bem como para os meus familia-
res. Rezo também pela sua Beatificação. 
Agradeço a sua publicação no Boletim.

Joaquina Dias - Lisboa

Para mandar celebrar uma missa em 
acção de graças, por graça obtida pelo 
Mons. Joaquim Alves Brás, por um pedido 
que fiz por meu filho, enviando 10 €. De-
morou algum tempo a ser atendido mas 
como Deus nunca deixa de ajudar através 
dos seus santos, acabou por ser atendi-
do. Este bom santo já me tem atendido 
em outros pedidos e estou muito grata, 
rezando-lhe todos os dias, pedindo muito 
a sua protecção para este meu filho. Os 
outros 5 € são para ajuda da sua beatifi-
cação que espero seja breve.

José - Vila Nova de Cerveira

Agradeço a Deus, a graças que tive, 
a felicidade de ser ouvida por intermé-
dio de Monsenhor Joaquim Alves Brás. 
Faço, com grande satisfação a visita ao 
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Graças obtidas por intercessão
do Venerável Servo de Deus

cemitério dos Prazeres, onde repousa o 
Servo de Deus; aí, sinto-me feliz, rezo o 
terço e com o coração suplico a Deus que 
conceda muitas graças e milagres, para 
ser depressa Beatificado. Envio 60 € muito 
reconhecida.

Tina Gonçalves - Lisboa

Agradeço a Deus a graça que me foi 
concedida através de Mons. Joaquim 
Alves Brás a quem recorri numa situação 
complicada. Muito obrigada, Senhor por 
esta alma tão generosa que está atenta 
às necessidades daqueles que o invocam. 
Envio 5 €.

Luz Barata - Alcains

Agradezco la intercesión del Padre 
Joaquín Alves Brás en mi enfermedad:

Diagnosticaron un cáncer de próstata 
agresivo y en estado avanzado y me pu-
sieron un tratamiento hormonal. Mi situa-
ción se la comuniqué e las Cooperadoras 
de la Familia, em Madrid pidieron mucho 
por mí (como yo también lo hice) a su 
fundador el Padre Joaquín Alves Brás. Al 
cabo de tres meses me hicieron pruebas y 
habiéndose reducido las adenopatías, ya 
era posible ponerme radioterapia.

Estando un día esperando para recibir 
una de las sesiones de radioterapia, decidi 
coger una estampa de entre varias que 
tenia en el bolsillo y salió la del padre Jo-
aquín Alves Brás. Senti algo muy especial 
y que aquello no había sido un hecho 
casual. Yo segui mejorando y a fecha de 
hoy, me han dicho que tengo las adeno-
patías de un tamano normal, por lo que 
me han quitado parte del tratamiento. 
Pienso que el padre Joaquín Alves Brás 
me ha ayudado mucho. Mi familia y yo 
agradecemos su intercesión y deseamos 
colaborar en la causa de su beatificación.

Pedro - Madrid

São diversos os caminhos que nos 
levam até Deus. Pedi fervorosamente a 
Mons. Joaquim Alves Brás uma graça 
para uma filha e outra para uma amiga 
muito querida. Foram-me concedidas. A 
Ele, agradeço do fundo do meu ser. Foi 
Ele, alma santa que teve a felicidade de 
poder falar com o nosso criador, a quem 
tudo devemos, que Lhe pediu que me 
concedesse estas graças mesmo sabendo 
que sou pecadora. Obrigada, Monsenhor 
Joaquim Alves Brás pelo bem que me 
fizeste por quem pedi e a mim, que me 
sinto feliz, reconfortada e eternamente 
grata.

A. L. B. – Chaves

Recebi a novena que agradeço. Envio 
20 € por graça recebida relativa a uma 
empresa de família que enfrenta graves 
problemas que podem levar ao seu encer-
ramento e ao desemprego de quase 200 
pessoas. Quanto à minha saúde, estou 
melhor, graças a Deus. Mas peço-vos que 
rezem por mim.

Amélia - Lisboa

Reconhecida envio 10 € a Monsenhor 
Joaquim Alves Brás, Servo de Deus, pela 
graça concedida do meu sobrinho ter 
arranjado trabalho. Foi uma dádiva de 
Deus para ter o pão de cada dia na sua 
mesa para a sua esposa e seu filho pois 
o subsídio de desemprego terminava 
precisamente este mês. O meu bem-haja.

Maria Eduarda  - Évora

Conheci o Boletim, Flores sobre a 
Terra do Servo Joaquim Alves Brás nos 
Hospitais da Universidade de Coimbra, li 
as graças e os agradecimentos ali apre-
sentados. Comecei a fazer a oração pois 
estou precisando muito da ajuda de Deus. 
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Graças obtidas por intercessão
do Venerável Servo de Deus

Também quero fazer parte do número 
de pessoas que agradecem graças, mas 
acho que devo fazer mais alguma coisa. 
Para começar, quero dar conhecimento 
na minha terra, deste movimento. Seria 
possível mandarem-me alguns jornais 
e boletins para eu distribuir? Poderão 
enviá-los à cobrança? Desejava também 
que me enviassem a novena. Para re-
cebermos, precisamos primeiro de dar, 
ajudem-me pois nesta campanha para a 
sua Beatificação. Estou crente, que depois 
de ler todas estas ajudas vou também dar 
testemunho da Ajuda que me vai ser con-
cedida. Confio em Deus, vou conseguir 
vencer esta grande dificuldade da minha 
vida, com a ajuda do Servo Joaquim Alves 
Brás. Peço-vos também que me ajudem, 
se possível com uma pequenina oração, 
pois estou muito aflita. Obrigada.

Z. C. - Castanheira de Pêra

Há tempos escrevi-vos, para pedirdes 
ao Monsenhor Joaquim Alves Brás a cura 
do meu estômago. Fiz tratamento duran-
te dois anos e não melhorava, mesmo 
com antibióticos, dava sempre positivo. 
Com a vossa oração e as minhas e com a 
intercessão do Monsenhor Joaquim Alves 
Brás, há dois meses voltei a fazer novos 
exames e tinha desaparecido o vírus, sin-
to-me bem, como de tudo, encontro-me 
como antes. Queria agradecer-vos muito 
pois com a vossa oração e as minhas, o 
Senhor nos ouviu e eu fui atendida. Obri-
gada a vós e Mons. Joaquim Alves Brás.

Martins Therese - France

É com muita devoção que escrevo 
para “Flores sobre a Terra” agradecendo 
a graça que me foi concedida por Mons. 
Alves Brás. Envio a modesta contribuição 
de 10 € para a sua Beatificação, e conti-
nuo a rezar, pedindo-lhe a sua protecção.

Luzia – Aveiro

Sinto-me muito agradecida por duas 
graças recebidas por intermédio do Padre 
Joaquim Alves Brás: uma foi as melhoras 
do meu marido, outra por tudo ter corri-
do bem no nascimento do meu netinho. 
Obrigada Padre Brás. Continuo a orar e a 
pedir graças não só para mim, mas para 
todo o mundo. Agradeço que publiquem 
estas graças para que mais pessoas te-
nham confiança no Padre Joaquim Alves 
Brás. Como prometi, mando 50 € em 
acção de graças.

Irene Carvalho – Mirandela

Agradeço a Mons. Joaquim Alves Brás, 
mais uma graça concedida. Uma noite 
tive uma dor enorme, horrível, que não 
podia suportar. Pedi com imensa fé e 
confiança que Deus através do seu Servo 
acalmasse aquela grande dor e a graça 
foi-me concedida. Também agradeço a 
cura do meu melanoma que até hoje 
está normalizando, e no próximo mês 
vou fazer novos exames, tenho fé que 
tudo está normal. Envio 10 € para a sua 
Beatificação. Agradeço a Mons. Alves 
Brás tudo o que me tem concedido e para 
vós bem-hajam.

Ana Paula – Olhão

Há muitos anos, pelos 17 ou 18 anos 
começaram-me a inchar as pernas e, por 
volta dos 30 adormeciam-me e não podia 
andar muito, tinha que parar senão caía. 
Andei em muitas consultas, em vários 
médicos e em muitos exames mas sem 
êxito. Até que me vi e li “Flores sobre 
a Terra” e desesperada  recorri ao meu 
amigo e santo Monsenhor Joaquim Al-
ves Brás. Comecei a cumprir a promessa 
e lembrei-me de ir a uma ervanária e 
contar-lhe o que se passava. O senhor da 
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Flores de «Palavra»

Um pequeno espaço de grande significado,
Casa Museu Monsenhor Alves Brás

Neste “Ano Sacerdotal”, descobrimos 
tantos sacerdotes que a Igreja, como Mãe 
e Mestra, nos aponta como modelos de 
vida sacerdotal e exemplos a seguir! 

Diariamente rezamos na oração ao 
“Venerável Servo de Deus, Joaquim Alves 
Brás” que Deus se digne “enaltecer o seu 
testemunho como modelo para toda a 
Igreja”. Ao fazê-lo, suplicamos a Deus 
que ele seja contado entre esses modelos. 
Sentimos hoje, talvez mais que ontem, a 
importância e necessidade do seu exem-
plo de santidade, na vida dos cristãos. 
Com alegria verificamos que continuam 
a surgir na Igreja esses modelos que nos 
apontam a medida alta da vida cristã, ou 
seja a santidade, quais sustentáculos da 
vida do mundo e da Igreja.

A Casa Museu Monsenhor Alves Brás, 
em Casegas é um espaço, uma expressão 
viva dessa medida alta, de um sacerdócio 
oferecido à Igreja, particularmente no 
campo da Família.

A pouco mais de um ano da inaugu-
ração da Casa Museu, muitos visitantes 
já por aqui passaram, mais de 1700, 
e pelo que viram e ouviram puderam 
testemunhar esse amor apaixonado pelo 
sacerdócio. Alguns recordaram com 
emoção a graça de terem experimentado 
e partilhado da sua generosidade, na 
entrega fidelíssima ao ministério sacer-
dotal, e testemunharam que esses factos 

marcaram profundamente a prática cristã 
das suas vidas. 

Na verdade, são muitos os que, ao pas-
sarem pela Casa Museu, testemunham 
que o Padre Brás soube viver a radicalida-
de do sacerdócio qual “outro Cristo” na 
terra, amando, servindo, dando a vida... 
pela Igreja, pelos mais carenciados, pelas 
obras que fundou, a bem das famílias e 
dos sacerdotes. 

Este espaço – pequeno no tamanho, 
mas grande no significado – fala da sua 
estatura moral e grandeza sacerdotal. 
Aqui, onde por vezes as palavras cedem 
lugar ao silêncio e recolhimento à medi-
tação e ao desafio, ao louvor e gratidão, 
pode sentir-se o odor da santidade e o 
quanto é fecundo o sacerdócio quando 
assumido e entregue em oferta com 
Cristo ao Pai.

Fica o desafio a percorrer os caminhos 
trilhados pelo Venerável Padre Brás, im-
pressos no slogan: “eu sigo o caminho 
do amor, é o caminho que vos deixo”.

Maria José Carvalho  

“A semente é a Palavra de Deus”
- Diz a Parábola do Semeador – 
Trigo que um dia desceu dos Céus
Germinou, brotou de um Seio em flor

Cai em terrenos de diferente lavra
Nalguns frutifica a cem por cento
Mas outros não dão à Santa Palavra
Aquele devido acolhimento

E esta Palavra – qual fruto e flor – 
É Pão, alegria, conforto na dor
Feliz quem A escuta e vive, na fé!

Como árvore plantada à beira da água
Não teme a estiagem, nem lhe vem mágoa
Crê no que acredita, e vive o que crê!

Maria Teofania



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 identificadas.

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 
santificação das famílias.
Concedei-nos, Senhor, pela inter-
cessão do Vosso servo Joaquim 
Alves Brás, a graça que Vos pedimos 
segundo a Vossa vontade e para 
glória do Vosso nome.

Com aprovação eclesiástica

Oração

ervanária deu-me uns comprimidos para 
funcionamento dos intestinos e eu disse: 
disso não preciso. Comecei a tomar e 
passados 2 ou 3 dias, senti o “milagre”. 
Fui ao senhor e disse-lhe muito obrigada, 
mas foi o meu santo. Ele  riu-se e disse 
nunca ter pensado que desse resultado. 
O santo, não foi ele, foi Mons. Alves Brás. 
Eu sabia que o Monsenhor era meu ami-
go, mas além disso é um santo. Sempre 
lhe pedi que me desse uns filhos bons e, 
não há melhores que os meus, em tudo, 
modéstia à parte. Além da educação, 
tenho em mim a certeza que são os pe-
didos a Monsenhor. Envio 20 €  para a 
sua Beatificação.

Salomé – Algueirão

Agradeço a Deus, as graças que me 
foram concedidas por intermédio do Ve-
nerável Monsenhor Joaquim Alves Brás e 
agradeço a sua publicação. Ofereço 25 € 
para a sua Beatificação e vou continuar a 

rezar com muita fé, pedindo-lhe sempre 
a sua protecção.

Maria Ferreira - Porto

Ofereceram-me uma pagela do Mon-
senhor Joaquim Alves Brás, agarrei-me 
logo a ele e pedi-lhe uma graça que muito 
precisava: vender uma casa por que não 
tinha possibilidade de fazer obras por 
falta de dinheiro. Na semana seguinte 
apareceram-me vários compradores e um 
deles ainda me deu mais do que lhe pedi. 
Pensei logo publicar esta graça e escrever 
para o Vaticano.

Carminda - Fátima

Quero agradecer a Mons. Joaquim 
Alves Brás, a quem recorri com muita fé, 
as graças recebidas. Agradeço publica-
ção. Junto envio 20 € para a sua Causa. 
Obrigada.

Ana Maria - Fundão

A minha mãe foi sujeita a uma ope-
ração cirúrgica delicada. Recorri nessa 
altura a Monsenhor Brás, para que a ope-
ração corresse bem e assim aconteceu. 
Continuo diariamente a rezar a oração a 
Monsenhor Brás para que a minha mãe 
continue a recuperar bem. Agradeço 
a publicação no Boletim Flores sobre a 
terra e envio 20 € para a Beatificação. 
Obrigada.

Maria Martins - Covilhã


