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Figuras do Ano Sacerdotal:
MONS. ALVES BRÁS
Ao pôr diante dos nossos olhos figuras
exemplares de sacerdotes, este Ano não
pode passar sem que o P. Joaquim Alves
Brás seja evidenciado pelo seu perfil sacerdotal e evocado pelo seu amor ao dom do
sacerdócio. De facto, ao fim de 67 anos
de existência, damo-nos conta de como o
sacerdócio pautou e fecundou a sua vida,
numa doação total a Deus e ao próximo.
Olhando para o sacerdócio como um
dom, desde os anos de preparação no
Seminário, o jovem Joaquim Brás, um dia,
afirmou: “Desejo ser sacerdote nem que
seja por um dia só, para poder celebrar
a Eucaristia,
ao menos
uma vez
na minha
vida”. Estas palavras
traduzem a
razão de ser
sacerdote,
como expressão de
uma identificação
com Cristo,
que é santi-

ficadora, ao mesmo tempo que se torna
missão: «Fazei isto em memória de Mim».
Nesse anelo ganhava plenitude de significado a sua existência.
Foi o dinamismo desta presença que
apaixonou o P. Brás e fez dele um apóstolo
incansável. Alheio a motivos de vaidade
e poder pessoal, o Servo de Deus viu-se
como consagrado para estar totalmente
disponível para o serviço do altar, para
o ministério da reconciliação e para o
serviço da palavra. Com uma dedicação
exemplar a estes planos da sua missão,
ele viveu em pleno a sua vida, com a
paixão de que muitos outros pudessem
usufruir da mesma alegria. Aquilo que
ele foi capaz de testemunhar e realizar
assenta numa consciência de indesmentível fidelidade à sua missão ao serviço
do Evangelho, mediante plena dedicação
ao ministério da palavra, da oração e da
caridade. Assim, “o memorial de Cristo”
se perpetuava como fonte de graça e
de verdade, mediante a Igreja que ele
servia nos seus padres e nos membros
mais pobres.
Do sacerdote, ele dizia que devia “ser
como que um compêndio da vida de
Jesus” e que o único motivo da orde-
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nação era “procurar a glória de Deus e
a salvação das almas”. Um dado menos
conhecido do seu modo de viver o sacerdócio vem posto em relação com o
martírio. Esta atitude de alma significa
que o sacerdócio era para o P. Brás um
estado de entrega total, de identificação
com Cristo, muito longe de ser um trono
de honrarias e benesses:
«Há muito que o meu maior desejo é
terminar a minha vida no martírio. Neste
momento mais o desejo! Que dita, que
felicidade, se pudesse dar esse testemunho do meu amor por Jesus Cristo!
Sangue por sangue, vida por vida! Já

tive dois dias muito grandes na minha
vida: o dia do meu Baptismo e o dia da
minha Ordenação Sacerdotal. Se tivesse
também o terceiro, ficava completo. Mas
não sou digno. Contentar-me-ei com o
martírio que tenho de suportar, em cada
dia, de querer amar Jesus Cristo e não o
conseguir…»
Os santos são assim: ousados, apaixonados, projectados noutro mundo,
abertos a outra luz, capaz de os realizar
e tornar a suas vidas fecundas. O P. Alves
Brás é um bom exemplo.
A. Pinto Cardoso

15 Anos
de “Flores Sobre a Terra”
“Flores Sobre a Terra”
Caindo qual chuva d’Amor
Semeando neste mundo
As Graças do Senhor.
Quinze anos passados
Mantém-se a brasa acesa.
Deus escuta os seus filhos
Esta é nossa certeza.
Venerável Servo de Deus
Joaquim Alves Brás
Do Céu nos alcance a graça:
Viver como ele foi capaz.
Qual filhos nos braços do Pai
Ao Céu por seu intermédio
Imploramos o favor divino
P’ra nossas falhas remédio.
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Peregrinos doutra Pátria
Onde reina justiça, não guerra
Vivamos para ser O Milagre
De novas “Flores Sobre a Terra”.
Nestas páginas singelas
Seguimos a proclamar
A grandeza do Amor Divino
Que através do Seu Venerável Servo
Deus prossegue a derramar.
Deolinda Araújo

Graças obtidas por intercessão
do Venerável Servo de Deus
Agradeço as graças recebidas a Mons.
Joaquim Alves Brás, de quem sou grande
devota, e não o largo por onde quer que
eu ande. Tenho a sua fotografia na minha
carteira e a sua oração sempre me acompanha. Com muita fé lhe peço e com a
graça de Deus tenho sido atendida. O
meu filho acabou o contrato no mês de
Dezembro de 2008. Pedidos e mais pedidos e tudo em vão. Ele já andava desanimado, pois com dois filhos pequeninos,
esposa e o crédito a pagar da sua casa.
Ao ver meu filho triste e desanimado,
ouvi qualquer coisa a dizer-me: pede e
receberás. No dia 8 de Maio, a fé foi tanta
que pedi para que Nosso Senhor batesse
no coração do seu chefe e no sábado dia
9 de Maio o meu filho telefonou-me todo
contente: Mãe o chefe telefonou para ir
começar a trabalhar no dia 11 de Maio.
Que alegria Deus me deu! Peço-lhe que
continue a atender os nossos pedidos e
que o seu grande servo suba ao altar.
Envio 25 € para a sua Causa.
Dos Santos - Lyon France

e partilhei isso com a minha família. A
minha filha mais nova, uma jovem de 25
anos, já se tornou sua devota. Pediu-me
para enviar 20 € para a Causa de Beatificação. Está muito contente, com a ajuda
do nosso querido santo, conseguiu ficar
na empresa onde fez o estágio profissional, por mais um ano. Graças a Deus, que
ainda há jovens com fé e que acreditam
em Deus e na intercessão dos santos.
Olinda - Ílhavo

Agradeço a Mons. Joaquim Alves
Brás, o conseguir miraculosamente, uma
casa para mim e para a minha família,
pois somos uma família numerosa. Já há
alguns anos que procurava uma casa com
as características necessárias para a nossa
família e sempre surgiam impedimentos
de vária ordem, até que um dia a minha
mãe me aconselhou a pedir ao Monsenhor. Comecei uma novena e logo assim
que acabei tudo se resolveu rapidamente
e da melhor forma. Agradeço a Deus esta
graça concedida pelo seu especial Servo.
Ana Cristina - Torres Vedras

Venho agradecer, mais uma vez, a
Monsenhor Joaquim Alves Brás a graça
que me concedeu. Todos os dias rezo a
oração. Comecei a novena na terça-feira,
pedindo-lhe pelo meu marido que tinha
sido despedido e não havia maneira de
lhe pagarem o prometido pois em dois
dias resolveu-se o que estou muito grata, continuo a novena e agradeço todas
as graças recebidas de Deus através de
Monsenhor Joaquim Alves Brás. Em agradecimento envio 50 € para ajuda da sua
Beatificação.

Eu e a minha mãe, estamos a passar
por uma fase muito complicada...o meu
pai está com um grave problema de saúde. Estamos de coração partido. Foi-nos
emprestado por uma tia minha o boletim
“Flores sobre a Terra”. Lêmos todas as
declarações. Alguma esperança nasceu
em nós duas e todos os dias falamos
com Ele durante cinco minutos, parece
que ficámos mais leves e esperançosas.
Gostaríamos de receber alguma pagela,
biografia, novena ou orações sobre Ele.

Mª do Rosário - Abrantes

Andreia - Porto

Escrevo para dizer que graças ao
Boletim, tive a felicidade de conhecer o
grande santo, Mons. Joaquim Alves Brás

Venho agradecer uma grande graça
que me foi concedida por Monsenhor Joaquim Alves Brás e agradeço que seja re3

Graças obtidas por intercessão
do Venerável Servo de Deus
velada no Flores sobre a Terra. Envio 15 €
para ajuda da sua Beatificação.
Manuel Costa - Guarda

Um dia em que me encontrava muito
aflita por estar prestes a perder o meu
trabalho, encontrei o Boletim Flores sobre
a Terra. Pedi com muita fé a Monsenhor
Brás que intercedesse por mim junto de
Deus. Hoje venho agradecer por esta graça e enviar 20 €. O meu muito obrigada.
Natividade - Sintra

Venho participar o que me aconteceu:
Caí de costas em cima de muitas pedras
e fiquei com tantas dores que fui para
o hospital, onde me fizeram raio X e o
médico disse que era só magoada, mas
eu chorava com dores. Não podia estar
deitada e com o mais pequeno gesto
que fazia, tinha dores de enlouquecer.
Mais uma vez eu chamei e pedi a ajuda
a quem já me tem atendido com problemas de saúde e por quem eu tenho
tanta devoção. Por isso envio 100 € para
a ajuda da sua beatificação. Que Deus
faça com que a beatificação se realize e
que Mons. Alves Brás seja aceite como o
grande Santo que já é. Para Ele um muito
obrigada do tamanho do Mundo.
Catarina - Portalegre

Venho agradecer uma graça que me
foi concedida por meio do Venerável,
Mons. Joaquim Alves Brás. O meu filho
esteve em caminho incerto durante dois
anos e pedi com muita fé a este Servo
de Deus que ele escolhesse rapidamente
o caminho da luz e assim foi. Envio 10 €
para ajuda da Beatificação de Mons.
Joaquim Alves Brás.
Fátima - Lisboa

Agradeço a Deus as graças que me foram concedidas por intermédio de Mons.
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Alves Brás a quem recorri. Agora foram
três graças que eu lhe pedi e fui atendida.
Por isso peço para publicar. Obrigada.
Junto esta lembrança para a Beatificação.
Mª Emília - Barcelos

Encontrando-me numa situação muito aflitiva em que a minha mãe estava
praticamente em coma e não havendo
cura para a sua doença, eu sozinha não
podia tomar conta dela, mas um dia no
Hospital alguém me colocou nas mãos
o boletim “Flores sobre a Terra”, nunca
eu tinha ouvido falar do Mons. Joaquim
Alves Brás, mesmo assim, pedi a Deus
que através dele me concedesse a graça
da minha mãe ficar num hospital de cuidados paliativos aqui na zona. Passados
uns dias, qual não foi a minha alegria
quando soube que Deus me ouviu, por
isso gostava que a graça fosse relatada
no Boletim. Estou muito agradecida a
Mons. Alves Brás e envio 50 € para a sua
Beatificação.
Anónima - Guarda

Estando a passar por um problema de
ordem profissional e financeira por parte
do meu marido, entrei na Sé de Aveiro,
para visitar o Santíssimo e encontrei o
boletim “Flores sobre a Terra”. Li em casa
todos os testemunhos e fiz e continuo a
fazer, a novena e Nosso Senhor ajudou-me por intercessão de Monsenhor Joaquim Alves Brás a quem muito agradeço
e continuo a pedir a sua ajuda junto de
Nosso Senhor para resolvermos os nossos
problemas. Junto envio 50 € para ajuda
da sua Beatificação. Com muita gratidão
pelas graças recebidas.
Mª de Lurdes - Aveiro

Tendo minha esposa um problema de
saúde num joelho, uma artrose profunda, com os seus 91 anos de idade, tinha

Graças obtidas por intercessão
do Venerável Servo de Deus
fortes dores quer de dia quer de noite e
não permitindo descansar dizendo que
ninguém lhe acudia, não obstante os
medicamentos que tomava. Cheio de
esperança, comecei a fazer novenas ao
bondoso Servo de Deus, Mons. Joaquim
Alves Brás e essas dores praticamente
desapareceram e agora já descansa
melhor, quer de dia, quer de noite. Profundamente reconhecido com o alcance
desta graça e outras que este Servo de
Deus me tem concedido, venho juntar a
pequena oferta de 20 €.
Manuel - Avanca

Envio a quantia de cinco euros, agradecendo a Monsenhor Joaquim Alves
Brás algumas graças recebidas. Espero
continuar a receber a bênção deste santo.
José Luís - Castelo Branco

Tenho uma filha casada há 10 anos
que não conseguia engravidar. Depois de
se sujeitar aos mais difíceis tratamentos,
sem qualquer resultado e após uma conversa com um profissional de saúde que
lhe disse directamente: Não vale a pena
sujeitar-se a tanto sofrimento, porque
não vai resultar.
Chegou a casa mais triste que a noite.
Contou-me e eu respondi: “Vai resultar
sim minha filha”. Vamos fazer uma novena ao Monsenhor Joaquim Alves Brás.
Juntámos um grupo de pessoas amigas
a rezar ao Monsenhor. Graças ao bom
Deus e ao Venerável Padre Brás e já tenho
uma Sara linda e saudável com 5 meses.
Continuo a agradecer todos os dias esta
graça. Agradeço a publicação em Flores
sobre a Terra
Mª José - Castelo Branco

Agradeço a Mons. Joaquim Alves Brás
a graça recebida pela cura da doença da
minha filha. Prometi se ela ficasse em

condições de fazer a sua vida normal,
enviaria 50 € para a beatificação do Monsenhor Joaquim Alves Brás. Recebi por sua
intercessão a graça pedida.
Mª dos Prazeres – Castelo Branco

É a primeira vez que escrevo com muita
gratidão e devoção, enviando 20 € para
agradecer a graça de a minha filha ter
sido colocada para o ano inteiro, num
Jardim-de-infância, com ajuda de Mons.
Joaquim Alves Brás. Com muita gratidão
peço a Deus para que a sua Beatificação
seja o mais rápido possível.
Luísa - Paredes

Agradeço a Mons. Joaquim Alves a
graça obtida. Apareceu-me um problema
na tiróide, então eu rezei com muita fé a
oração e pedi ao Servo de Deus que me
livrasse de ser operada e escutou-me.
Agradeço ao Servo de Deus esta graça
que me foi concedida e envio 5 € para a
Causa da sua Beatificação.
Ana Maria - Covilhã

Numa Igreja, encontrei o Flores sobre a
Terra, e eu não conhecia Mons. Joaquim
Alves Brás. Com muita fé, rezei e pedi
ao santo sacerdote que me ajudasse a
resolver o caso, de uma grande injustiça
sobre heranças. Ele ajudou e hoje, está
tudo resolvido a meu favor. Estou em paz,
envio 20 € para abreviar a Beatificação
de Mons. Joaquim Alves Brás, com muita
gratidão. Agradeço a sua publicação porque o meu pedido foi atendido.
Idalina - Mação

Envio 10 € para a beatificação de
Mons. Joaquim Alves Brás por uma graça
recebida em favor de um filho. Agradeço
o favor de a publicar. Obrigada.
Alice - Bragança
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Graças obtidas por intercessão
do Venerável Servo de Deus
Em momentos de grande aflição, e de
muito sofrimento, de dia para dia deixei
de comer e a perder o gosto pela vida,
sofri muito mas tive sempre fé e rezei
muito a Mons. Joaquim Alves Brás para
pedir por mim à Virgem Maria e a Deus
Nosso Senhor e prometi que se melhorasse mandaria publicar a graça em “Flores
sobre a Terra” e enviaria 20 € para Causa
da sua Beatificação. Fiz a novena e passado pouco tempo, comecei a melhorar,
com alguns tratamentos, estou a voltar a
sentir-me bem.
Também prometi que se conseguisse
vender, em pouco tempo a minha casa
e fechar o negócio daquela que queria
comprar mandaria 20 € para a Causa
beatificação de Monsenhor Joaquim
Alves Brás. A verdade é que mal a pus
à venda, passado pouquíssimo tempo
a vendi. Em relação à compra da outra,
tem-se revelado complicado, mas rezei
várias vezes a novena e parece que tudo
está a encaminhar-se. Agradeço muito a
Mons. Joaquim Alves Brás por tudo que
tem feito por mim e pelos meus.Tenho
muita fé nele e vou continuar a rezar
para que ele interceda não só por mim
e pelos meus, mas também por todos os
que precisam. Obrigada.
B M - Carnaxide

Agradeço a Mons. Joaquim Alves Brás
a graça que me concedeu. Se possível,
agradeço a sua publicação em Flores
sobre a Terra. Envio 10 € para ajuda da
Causa da Beatificação Monsenhor Joaquim Alves Brás. Obrigada.
Mª Teresa - Abrantes

Monsenhor Joaquim Alves Brás é com
imensa gratidão, amor e carinho que
comunico a minha cura. Estava para ser
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operada e foi preciso muita fé no grande
sacerdote Alves Brás. Envio 25 € de Oferta
e peço que me mandem uns livrinhos da
Novena e algumas pagelas com a oração.
É preciso rezar muito.
Mª da Trindade

Eu, Maria da Silva Torres, tenho 12
anos, mando 25 € junto com o da minha
avozinha Trindade porque também quero
agradecer uma graça ao Mons. Joaquim
Alves Brás. Gostava que publicasse no
Jornal para mostrar às minhas amigas.
Mª da Silva - Póvoa do Varzim

Venho agradecer, no Boletim Flores sobre a Terra, as flores recebidas através do
Servo de Deus, Mons. Joaquim Alves Brás.
A minha filha, há quatro anos que
adoeceu gravemente com um tumor,
os médicos davam-lhe menos de dois
anos de vida, foi então que recorremos a
Monsenhor Alves Brás. Já lá vão quatro
anos e a menina encontra-se bem, dentro
do possível, a médica diz que não sabe
o que aconteceu, que ninguém havia
sobrevivido dois anos a um tumor deste
tipo. Em muitas outras dificuldades da
vida recorremos a Monsenhor Joaquim
Alves Brás e não me lembro de não ter
sido atendida.
Grata, pelas flores, envio a pequena
oferta de 40 € para ajuda da sua Beatificação e continuamos a pedir que continue
a derramar flores sobre a terra, sobre
quantos o invocam.
Anónima - Casegas

Venho declarar que tendo indícios de
doença grave nos intestinos, roguei ao
Servo de Deus Monsenhor Joaquim Alves
Continua na pág. 8

Casa-Museu Monsenhor Alves Brás
Celebração dos 50 anos do Jornal da Família

Estamos em plena vivência do Ano
Sacerdotal. Falar do sacerdote Joaquim
Alves Brás, é fazer eco da grandeza
da sua Vida e das suas Obras que, por
graça de Deus, vão sendo cada vez mais
conhecidas, com o contributo dos amigos
do “Flores sobre a Terra”. Trata-se de um
sacerdote a quem a Igreja reconheceu
ter praticado todas as “Virtudes em grau
heróico” e por isso vale a pena assinalar
o 2º ano desta proclamação feita a 15 de
Março de 2008 por Bento XVI e fazê-lo
coincidir com a celebração dos 50 anos do
“Jornal da Família” que o Padre Joaquim
Alves Brás fundou, a bem da família.
Casegas – sua terra natal, não vai
ficar alheia a tão grande dom recebido e
prepara-se para realizar uma tarde celebrativa dos factos, onde podem participar
não só os assinantes do “Jornal da Família” mas todas as pessoas que recorrem
a Mons. Brás, ou que de alguma forma
partilham ou beneficiam do seu carisma.
A Casa Museu em Casegas continua
a ser um marco de convergência e um
espaço onde tudo fala do P. Brás... cerca
de dois mil visitantes já passaram por aqui
e confirmam que o melhor é ver com os
próprios olhos, sentir e apreciar “in-loco”
o valor de um sacerdócio dedicado ao

serviço da promoção da Família. São já
muitos os que dão testemunho disso
mesmo! Mas queremos e acreditamos
que podem ser muito mais…
Vamos continuar a proporcionar aos
visitantes da “Casa Museu” um espaço
onde se sintam bem, se possam reabastecer de energias positivas, para que
regressem às suas casas com mais alegria
e vontade de viver.
Convidamos pois, a peregrinarem
até à Casa Museu, em Casegas, dia 14
de Março de 2010, para celebrarmos o
Dia do Fundador e os 50 anos do Jornal
da Família. Teremos todo o gosto em
proporcionar-lhes uma tarde rica de conteúdos e vivências.
Maria José de Jesus

Flores Naturais
A natureza viva tem encantos tais,
Biodiversidade, tamanha riqueza,
Que, junto dela, as “flores” virtuais
São sombria traça, sem vida ou beleza
Também nos humanos, normais, é assim
Diversos, diferentes, p’rá vida gerarem.
É a natureza um belo jardim
Se os mesmos humanos o não devastarem
Flores mais belas, flores vivas, são as naturais
Dons que brotam dos laços matrimoniais
Presentes de Deus, em vasos de eleição
Defendê-las hoje, torna-se mais capaz
Com a protecção de Monsenhor Alves Brás
Que à Família deu identidade e missão.
Maria Teofania
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Brás, com uma novena a fim de que o
exame fosse satisfatório e que corresse
tudo bem, prometendo 100 € para ajuda
do processo da sua beatificação. Dado
que o meu pedido foi ouvido, aqui vai o
cheque. Renovo a minha confiança e fé
no auxílio de Monsenhor Joaquim Alves
Brás de quem sou devoto.
José Fernando - Póvoa do Varzim

Eu Maria, no ano corrente, pedi a
Mons. Joaquim Alves Brás as melhoras
do meu filho e de uma amiga, fui ouvida e fico muito agradecida a Deus por
me ter concedido estas graças. Como
reconhecimento, envio 30 € para a sua
a Beatificação.
Maria - Portalegre

Sou grande devota do Servo de Deus
Joaquim Alves Brás a quem tenho recorrido bastantes vezes, e felizmente tenho

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

sido ouvida nas minhas aflições. Diariamente peço ajuda para o meu filho mais
velho, pois está na contingência de ficar
desempregado. Há um ano a esta parte
todos os meses são vividos com muita angústia, pensando que será o último, todos
os colegas da empresa já foram despedidos, mas ele vai ficando até quando? A
situação é crítica, pois ainda tem um filho
na universidade e apenas entra em casa o
ordenado do pai e com 53 anos. Já não
tem idade para arranjar novo emprego, a
situação é problemática. Agradeço mais
uma graça, pois a minha neta passou para
o 3º ano da Universidade e o meu neto
já lhe renovaram o contrato de trabalho
e espero que vá continuando. Obrigada,
meu Deus. Segue um vale com 10 € para
a Beatificação e continuarei a rezar-lhe,
pedindo ajuda nas minhas dificuldades.
Adília do Nascimento - Faro

Pedi a Mons. Brás a graça das melhoras
dum joelho tem artroses e provocavame bastantes dores, fiquei melhor. Rezo
todos os dias a oração e algumas vezes
a Novena e tenho obtido graças que só
por milagre de Mons.Alves Brás foram
possíveis. Envio 20 € para a Beatificação.
Mª da Conceição - Lisboa

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

