
A capacidade de se maravilhar perante 
a ternura de uma criança, o chilrear de um 
passarinho, a fragilidade de uma flor, o co-
lorido de uma paisagem, a beleza do nascer 
do sol, a imensidão do mar, é característica 
dos homens com alma de artista, e em par-
ticular dos homens de Deus. Na Bíblia, que 
é farta de exemplos, já o salmista cantava: 
“Senhor, quando contemplo os Céus, obra 
das vossas mãos, a lua e as estrelas que lá 
colocastes, que é o homem para que dele 
cuideis?” (Sl 8,5). O exemplo de Francisco 
de Assis tem animado gerações de crentes, 
e até de não crentes, na contemplação 
do universo criado. Também Mons. Alves 
Brás se maravilhava diante da natureza, e 
deixava emergir do mais fundo de si, a paz 
e a alegria do Poverello de Assis: “pobrete, 
mas alegrete”.

Parece que a sua maravilha se centrava, 
sobretudo, na contemplação da bondade e 
da presença de Deus na sua vida, e na   vida 
dos irmãos, manifestadas nos pequenos e 
grandes acontecimentos do quotidiano. 
Muitos dos seus testemunhos são um grito 
de admiração, de deslumbramento, pela 
gratuidade do dom, pela preferência e 
eleição de Deus a seu respeito. 

Quanto se extasiava perante a grandeza 
e sublimidade da sua vocação sacerdotal e 
da sua própria pequenez. Ainda seminaris-
ta, escrevia: “que grande graça Jesus me 
fez, em me chamar ao sacerdócio! Jesus 
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escolheu-me e preferiu-me a tantos outros 
que havia na minha terra”. 

 Mais tarde, Mons. Brás escreverá: “O 
sacerdote é outro Cristo; por isso, só viverá 
o seu sacerdócio, se viver como Cristo. 
Ora Cristo, Sumo e Eterno Sacerdote, fez 
a doação inteira e total da sua vida ao Pai 
e, por amor do Pai, aos homens. Assim o 
padre há-de ter ao Pai um amor apaixonado, 
devotado, dando-lhe em toda a sua vida, o 
primeiro plano “sobre todas as coisas”, tudo 
fazendo por Ele e para Ele”.

É este empenho em ser e fazer como 
Cristo Sacerdote, que leva Mons. Brás a 
viver plenamente a sua vocação sacerdotal, 
a desempenhar o seu ministério conforme 
a dimensão contemplativa/activa da exis-
tência. Homem unificado, todo inteiro em 
cada situação da vida, apreendia o valor 
e o significado profundo das coisas e dos 
acontecimentos, trabalhando sem descanso 
na concretização dos seus dois grandes 
amores: a Glória de Deus e a Salvação dos 
irmãos.

Neste mês de Julho, em que celebramos 
o octogésimo quinto aniversário da sua 
Ordenação Sacerdotal e primeira Missa, lou-
vemos e bendigamos ao Senhor, pelo legado 
do testemunho que nos deixou, e também 
pela vida e pelo ministério de tantos santos 
sacerdotes na Igreja.

A. Pinto Cardoso
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do Paul a casegas
GPS.com... à procura das origens

Jovens de várias partes do país 
reuniram-se, a 17 de Julho, no Paul 
para fazer uma caminhada com o 
tema “GPS.Com…à procura das 
origens”. Esta tinha como objec-
tivo: o reconhecimento da origem 
do mundo e da vida, auto-reflexão 
e partilha. A caminhada partiu do 
santuário da Nossa Senhora das 
Dores no Paúl em direcção à Casa-
-Museu Monsenhor Alves Brás em 

Casegas. Em Casegas nasceu Mons. 
Brás e viveu parte da sua vida.

Ao longo da caminhada realiza-
ram-se várias actividades alusivas ao 
tema dando criatividade ao evento, 
e promovendo a interacção entre os 
participantes.

Foram um grande desafio para os 
jovens as subidas e descidas da serra 
o que demonstra a sua força e cora-
gem. Salienta-se, a disponibilidade 

das animadoras dos grupos, as amizades 
estabelecidas, a entreajuda e união de 
todos membros.

Ao longo do trajecto, cerca de dez 
quilómetros, sob um sol ardente os jovens 
expressaram grande alegria, boa disposi-
ção e expectativa na ânsia da chegada.

Terminámos a Caminhada com a visita 
à Casa-Museu. Pelo que vimos aí, pude-
mos  imaginar as muitas ‘caminhadas’ 
do jovem e do Padre Joaquim Alves Brás.

É caminhando na vida com fé, en-
frentando os desafios com coragem e 
determinação e superando  obstáculos, 
que alcançamos os nossos ideais.

Cristina, Liliana, Olinda  
Rafaela e  Bárbara

Flores que não são deste mundo
Mas que provêm dos Céus
São graças, ouro fecundo
Do Jardim do Amor de Deus

Da nossa extrema pobreza
Pois, “sem Mim, nada podeis!”
Aspiremos à “Riqueza”
Que Deus dá aos seus fiéis 

Flores – auxílios divinais
Derrama-as sobre os mortais
O Senhor como lhe apraz

Se as peço, com fé e amor,
Posso obtê-las, do Senhor,
P’lo seu servo Joaquim Brás

Maria Teofania

Flores Divinais
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Graças obtidas por intercessão
do Venerável Servo de deus

A minha irmã religiosa franciscana so-
freu um ataque e esteve em coma. Pedi 
com muita fé ao Senhor por intermédio do 
nosso querido Mons. Brás e hoje está livre 
de perigo, embora ainda frágil. Mas que 
alegria quando vemos. Ela continua entre 
nós, pedindo ao Senhor constantemente 
por nós pois é muito piedosa. Gostava de 
receber 10 boletins Flores sobre a Terra e vou 
trabalhar mais e mais para a Beatificação do 
nosso santo.

Jacinta da Silva - Moimenta da Beira

Venho agradecer a Monsenhor Joaquim 
Alves Brás pela protecção e paz interior que 
me tem concedido. É para mim um alívio 
sentir que o meu filho tem passado bem, 
assim como o resto da família.

Continuo a rezar todos os dias a Mon-
senhor Joaquim Alves Brás por meu filho 
principalmente na saúde e que o ajude nos 
estudos para que ele possa entrar na facul-
dade. Finalmente peço que se lembrem dele 
nas vossas orações pois a doença de que é 
portador, esclerose múltipla não evolui. Só 
se manifestou aos 12 anos e até aos 17 não 
precisou de fazer tratamento, graças a Deus. 
Agradeço, mais uma vez, a Monsenhor 
Joaquim Alves Brás e envio 100€ pelas as 
graças que tenho recebido. 

Aurora - Rio Maior

Agradeço a graça das melhoras do meu 
marido que devido a uma queda ficou 
muito mal. Na minha aflição pedi a Deus, 
à Sagrada Família e ao bom Joaquim Alves 
Brás pelas melhoras dele. Como fui aten-
dida, envio 50€ e o meu marido envia 20€ 
para Beatificação do nosso querido Servo 
Joaquim Alves Brás, em acção de graças.

Adelaide e José - Vila Real

Pedi com fé a Mons. Joaquim Alves Brás 
uma graça, pois sentia-me mal, estando 
à beira da depressão. Venho agradecer a 
graça de me sentir melhor, embora ainda 
não esteja curada. Mas continuo a pedir as 
melhoras confiante que ele me ouvirá. Envio 
10€ para a sua canonização e continuo a 
rezar com fé.

Maria Pedrosa - Bajouca

Encontro-me com um problema onco-
lógico e comecei a fazer os tratamentos de 
quimioterapia senti-me tão mal que pedi ao 
Senhor, que por intermédio de nosso Servo 
de Deus, me aliviasse e assim aconteceu. 
Que Mons. Alves Brás continue a ajudar-me 
a levar este problema a bom cabo e assim 
espero e confio. Conforme a minha devo-
ção, segue esta pequena oferta. 

M. A. - Ovar

Continuo a acreditar em Monsenhor 
Joaquim Alves Brás, apesar da graça ainda 
não ter sido conseguida. Por isso peço que 
continue a ajudar-me no meu pedido e eu 
continuo a rezar com a minha fé. Agrade-
cia que publicassem. Envio 20€ para a sua 
Beatificação.

Luísa Maria - Abrantes

Venho cumprir o prometido, agradecer a 
Monsenhor Joaquim Alves Brás e enviar 10€ 
para a sua Beatificação. A ele recorro com 
muita fé e devoção e espero poder alcançar 
através dele, todos os meus pedidos. Pois 
encontro-me numa posição muito desespe-
rada e peço a vossa ajuda.

Maria Antónia – Évora

A minha filha tinha uma casa para vender 
e pedi com muita devoção a Mons. Joaquim 
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Graças obtidas por intercessão
do Venerável Servo de deus

Alves Brás que me ajudasse com essa graça. 
A casa foi logo vendida. Monsenhor é o meu 
companheiro no dia a dia. Todos os dias lhe 
peço por todos e que ajude os meus filhos e 
netos na caminhada que fazem. Envio 10€ 
para a sua Beatificação.

Mª de Lourdes – Coimbra

Quero agradecer a Mons. Joaquim Alves 
Brás a quem recorri com muita fé, as graças 
recebidas. Agradeço publicação. Junto envio 
20€ para a sua Beatificação.

Maria de Lourdes – Mira

Entregaram-me na Sé de Castelo Branco 
o  “Flores sobre a Terra”. Após este dia, rezei 
e pedi muitas vezes a intercessão, de Mons. 
Joaquim Alves Brás, nas minhas dificuldades 
de saúde e sempre fui atendida. A última 
grande graça recebida foi o processo da 
venda de uma casa. Tenho a certeza que se 
conseguiu com a sua ajuda porque houve 
imensas dificuldades. Por isso estou muito 
grata e entrego para o seu processo de 
beatificação 20€. Agradeço a publicação 
desta graça.

I.M.S. - Castelo Branco

Venho agradecer duas graças recebidas 
por intercessão de Monsenhor Joaquim Al-
ves Brás: A 1ª foi por meu filho mais velho 
ter passado num exame muito importante 
e a 2ª por uma dor que afligia muito o meu 
outro filho, ter passado. Porque lhe pedi em 
hora de grande aflição e ter sido ouvida, 
envio, tal como prometi, 20€ para sua Causa 
de Beatificação. Continuo a rezar e a pedir 
ao Monsenhor Alves Brás pela minha família 
e por todos que precisam da sua ajuda. 

B. M. - Carnaxide

Venho agradecer uma bênção que me 
foi concedida por intermédio de Mons. 
Joaquim Alves Brás. Meu filho estava mal e 
agora está bem melhor, pelo que agradeço 
seja tornada pública esta graça. Envio 10€ 
e obrigada Monsenhor.

Mª Magalhães - Viseu

Venho fazer um agradecimento a Mon-
senhor Joaquim Alves Brás por ouvir sempre 
as minhas súplicas e agradecer-lhe tudo o 
que de bom me dá a mim e à minha famí-
lia, marido e filhos. A minha filha arranjou 
emprego noutro sítio e ficou muito feliz. Eu 
pedi muito a Monsenhor para se concretizar 
esse pedido. Espero que a sua Beatificação 
seja feita o mais breve possível porque 
Monsenhor ouve toda a gente. Acreditem 
que é verdade. 

Odete Maria - Guarda

Agradeço a Deus as graças que me foram 
concedidas por Monsenhor Joaquim Alves 
Brás e agradeço a sua publicação. Ofereço 
25€ para a Beatificação e continuo a rezar 
com muita fé pedindo a sua protecção.

Maria - Porto

O meu filho tinha a garganta muito infla-
mada e estava com muita febre. Como esta 
não baixava com nada, pedi a intercessão 
de Monsenhor Alves Brás, e que se a febre 
baixasse sem ir ao hospital, publicava a gra-
ça e dava uma oferta. No mesmo instante 
a febre baixou. Por isso, agradeço e envio 
30€ para a Causa.

Mª Amorim - Carnaxide

Peço para publicarem uma graça que 
recebi por intermédio de Monsenhor Joa-
quim Alves Brás. Tenho um neto que estava 
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para ir trabalhar para a Mauritânia. Então li 
o Boletim onde vi tantas graças e pedi com 
muita a fé a Monsenhor Alves Brás e a Nossa 
Senhora para que alguma empresa o cha-
masse nesses dois dias que era o prazo de 
tempo. No penúltimo dia, apareceu o con-
vite de trabalho para o nosso país. Bendito 
seja o santo Alves Brás. Desde então eu rezo 
e leio a oração do santo Alves Brás e como 
gratidão rezo a Deus que depressa suba aos 
altares. Envio 20€ para a sua beatificação.

Deolinda Gonçalves - Covilhã

Agradeço ao Monsenhor Joaquim Alves 
Brás as diversas graças que me tem conce-
dido. Tal como prometi, junto envio 100 € 
para a sua Beatificação. Agradeço ainda a 
sua publicação porque os meus pedidos 
foram atendidos

Maria Gabriela - Rio de Mouro

Agradeço a Deus Nosso Senhor as gra-
ças que me foram concedidas através de 
Monsenhor Joaquim Alves Brás a quem 
tenho recorrido nas situações de grandes 
aflições e angústias e tudo me foi concedi-
do. Obrigada Monsieur Amigo! Agradeço 
a sua publicação.

Ana Santos - Lisboa

Este meu contributo de 5€ é motivado 
por graças recebidas. Vou pedindo que o 
Senhor, através de Monsenhor Joaquim 
Alves Brás me continue a ajudar, a mim, 
minha família e a todos os seres humanos. 
A todos ilumine pela vida fora.

José Luís - Castelo Branco

O meu filho estava a chegar ao fim do 
contrato de trabalho. Então pedi a inter-
cessão de Monsenhor Joaquim Alves Brás. 
Através da Novena, pedi com muita Fé e 

Esperança para que o meu filho continuasse 
a ter o seu emprego e passasse a efectivo. 
Assim aconteceu.

Agradeço do fundo do meu coração a 
Monsenhor Joaquim Alves Brás esta graça 
e muitas outras já concedidas. Envio 100€ 
para a Causa de sua Beatificação.

Cesaltina - Alcabideche

Envio 10€ para beatificação do Mon-
senhor Joaquim Alves Brás, pelas preces 
que com fé lhe fiz, e muito lhe agradeço. 
Continuo a rezar com fé e sei que ele me vai 
continuar a ajudar. Agradeço a publicação 
no boletim.

A M. J - Beja

Há alguns anos que, de vez em quando, 
me chega às mãos o boletim ”Flores sobre a 
Terra” e leio sempre os muitos testemunhos 
de pessoas que têm obtido graças através da 
intervenção de Monsenhor Joaquim Alves 
Brás. Sendo-me concedida uma graça, que 
a ele recorri no momento de aflição, aqui 
venho agradecer penhoradamente, dese-
jando que, o mais rapidamente possível, se 
realize a sua Beatificação. Envio 25€ para 
apoio a esta Causa.

Maria Brito – Bragança

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

MªJosé - Macedo de Cavaleiros

Para a Causa do Mons. Joaquim Alves 
Brás envio 50€ por graças recebidas refe-
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rente aos meus filhos, que estavam muito 
aflitos com a escola e tudo correu bem. 
Continuo a precisar muito da ajuda deste 
meu amigo. Acredito que ele junto de Deus 
me vai ajudar nesta luta de todos os dias.

Maria Filomena - Ourém

Agradeço muito a Monsenhor Joaquim 
Alves Brás a graça que me concedeu quando 
a ele recorri e fui atendida. Agradeço que 
seja publicada em Flores sobre a Terra. Envio 
15€ para a Beatificação. Ficaria muito grata 
se me enviassem uma novena. 

Elisabete Sofia – Válega

Agradeço as graças que o Senhor me tem 
concedido, por intercessão do meu grande 
admirador Monsenhor Joaquim Alves Brás, 
é muito meu amigo, tudo quanto lhe peço 
Nosso Senhor me concede. Envio 20€ para 
que o meu grande amigo nunca deixe de 
me ajudar. Continuo as minhas orações e 
novenas todos os dias, que ele suba ao altar 
quanto antes.

Maria Luísa - Lyon France

Venho dar conhecimento de uma graça 
recebida por intercessão de Monsenhor 
Joaquim Alves Brás. Vendo em alguns 
membros da minha família, dificuldades na 
sua vida diária e profissional, pedi a Mon-
senhor Joaquim Alves Brás para os ajudar 
a ultrapassar tais dificuldades e foram de 
imediato ultrapassadas.Também tendo eu 
uma ferida há cerca de 14 anos sem con-
seguir cicatrizar pedi ao Servo de Deus que 
me curasse e graças a Deus já está curada. 
Para tal e conforme prometi envio 25€ para 
a sua Beatificação. Com muita gratidão.

Joaquim - Aveiro

Envio de 5€ que me foram entregues 
pela assinante Maria Alcina Franco em ac-
ção de graças por uma graça que recebeu. 
Agradeço que coloquem em Flores sobre 
a Terra. Eu continuo a precisar da ajuda 
de Monsenhor Joaquim Alves Brás, para 
ultrapassar algumas situações difíceis da 
nossa família. Aos poucos vai-se resolver. 
É como a semente lançada à terra, leva o 
seu tempo até dar fruto. Que Monsenhor 
Alves Brás nos ajude junto de Deus Pai, para 
que tudo se resolva e chegue a bom termo. 
Continuo com as Novenas, prometo sempre 
arranjar assinaturas e fazer chegar o jornal-
zinho ao maior número de famílias. O certo 
é que está acontecer o sinal bom. Amanhã 
termino outra novena, penso sempre como 
vou arranjar novos assinantes para o Jornal 
da Família e logo acontece. Pois não é fácil, 
mas Monsenhor Alves Brás encarrega-se 
de o fazer.

Maria Eugénia – Sines

Encontrei na Igreja o boletim “Flores 
sobre a Terra”, rezei a oração e o meu 
genro encontrou trabalho. Havia mais de 
seis meses que não o aceitavam em vários 
encontros. Envio 20 dólares, para ajuda 
da Beatificação de Monsenhor Joaquim 
Alves Brás.

Maria Odelta - San José 

Venho agradecer uma graça que me foi 
concedida Monsenhor Joaquim Alves Brás 
e agradeço que seja publicada no Flores 
sobre a Terra. Envio 20€ para ajuda da sua 
Beatificação.

Adelino Freitas – Sanfins
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casa-Museu Monsenhor Alves Brás
encontro Anual da equipa nacional do Mlc

O Santuário do Anjo 
da Guarda, em Casegas, 
terra natal do Venerável 
Servo de Deus Joaquim 
Alves Brás, foi o local 
escolhido para, no dia 27 
de Junho findo, a Equipa 
Nacional do Movimento 
por um Lar Cristão (MLC) 
realizar o seu encontro 
anual de avaliação do 
ano transacto e plani-
ficar o ano pastoral de 
2010/2011. Monsenhor Arnaldo Pinto Cardoso, Postulador da Causa de Beatificação 
do Venerável Mons. Joaquim Alves Brás e na qualidade de Assistente espiritual, na-
cional do MLC, sublinhou a importância do papel da família cristã, na sociedade, e 
na Igreja. Disse que é preciso olhar a família como comunidade de pessoas, realidade 

duradoira, fiel e empenha-
da na transformação  da 
sociedade, distinguindo-se 
por um estilo diferente de 
estar na vida.

A Celebração Eucarís-
tica, na Igreja Paroquial, 
repleta de fiés, foi presidida 
pelo Pároco, Dr. Padre An-
tónio Serra, e concelebrada 
por Mons. Arnaldo Pinto 
Cardoso e pelo Rev. Padre 
Alfredo Matos Gabriel.

Além dos casais que 
constituem a Equipa Nacional, cerca de cento e cinquenta pessoas ligadas à Família 
Blasiana, aproveitaram este acontecimento para se deslocarem a Casegas e visitarem 
com calma, e com tempo a Casa-Museu Monsenhor Alves Brás que, para o efeito, 
esteve aberta todo o dia. Foi mais um dia muito significativo quer para o Movimento 
por um Lar Cristão quer para a actividade da Casa-Museu, confirmando-se que esta 
continua a ser uma local de visita sempre atraente e espiritualmente reconfortante. 
Vale a pena deixar, de vez em quando, o bulício da cidade, experimentar o sossego 
do campo, respirar o ar puro da serra, ouvir o silêncio e sentir a fescura da ribeira.

Em tempo de férias, há que aproveitar e fazer o percurso até às origens. Faz muito 
bem, que o diga quantos têm feito essa experiência. 

Maria José de Jesus



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

Peço que publiquem a graça que recebi 
por intermédio de Monsenhor Joaquim Al-
ves Brás. Tendo o meu marido necessidade 
de fazer uma biopsia, pedi que me ajudas-
se. Graças a ele o resultado foi negativo. 
Com muita gratidão, junto 20€ para a sua 
Beatificação.

Lucília Paz - Lisboa

Quero, por este meio, agradecer a Deus a 
graça, através do Servo de Deus, Monsenhor 
Joaquim Alves Brás. Eu tinha um quisto  no 
lábio que me incomodava, por vezes. Andei 
assim bastante tempo e aquilo não desapa-
recia. Pedi ao Servo de Deus que se o quisto 
desaparecesse eu espalharia os Boletins 
Flores sobre a Terra. Passado um dia ou dois 
não sei como, ao passar a língua pelo lábio 
notei que estava diferente, fui ao espelho 
e vi que realmente eu tinha sido ouvida.

Por tudo estou muito grata envio 10 € 

para a Causa da Beatificação de Monsenhor 
Joaquim Alves Brás e peço, se possível, o 
envio de alguns boletins Flores sobre a Terra 
para que se torne aqui mais conhecido. Peço 
também a publicação desta graça.

Maria H. Mendes - Cinfães

Desde que tive conhecimento de Flores 
sobre a Terra, tenho rezado diariamente com 
muita fé e devoção a oração do Monsenhor 
Joaquim Alves Brás, pedindo a Deus por seu 
intermédio, que me fossem concedidas as 
graças que tanto necessitava. Deus ouviu-
-me. Em agradecimento, envio 5 € para a 
Causa, continuando a rezar com muita fé.

Maria da Luz - Alcains

Tinha uma consulta marcada num Psi-
quiatra porque me sentia muito deprimido. 
Cerca de quinze dias antes rezei muito a 
Nosso Senhor e a Monsenhor Joaquim Alves 
Brás, para me sentir melhor e realmente 
assim aconteceu. Então desisti da consulta 
e envio os cem euros. São  50 para a Pos-
tulação e 50 para os pobres da Obra de 
Santa Zita. Agora peço ao Servo de Deus 
para haver mais harmonia na minha família 
e estou certo de que isso vai acontecer. 
Gostaria de publicar esta graça, no boletim 
“Flores sobre a Terra”.

José Manuel - Lisboa


