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Ser Cristão é Ser Missionário
Celebramos neste mês de Outubro o 

octogésimo terceiro Dia Mundial das Mis-
sões. Dia instituído pelo Papa Pio XI em 
1927, para todo o mundo católico, como 
“um dia de oração e de ofertas em prol da 
propagação da fé”.

Esta celebração, diz Bento XVI, na sua 
Mensagem de 2010, “oferece a todo o 
Povo de Deus a ocasião para renovar o 
compromisso de anunciar o Evangelho e 
dar às actividades pastorais um ímpeto 
missionário mais amplo”. E mais adiante, 

sem deixar de expressar, com particular 
afecto, o seu reconhecimento aos missio-
nários que testemunham nos lugares mais 
distantes e difíceis, muitas vezes com a 
vida, o advento do Reino de Deus, exorta: 
“neste Dia Missionário Mundial, no qual o 
olhar do coração se dilata sobre os imensos 
espaços da missão, sintamo-nos todos 
protagonistas do compromisso da Igreja 
de anunciar o Evangelho”.

Na verdade, todos somos protagonistas 
da missão, nesta Igreja essencialmente mis-
sionária à qual, por especial graça de Deus, 
pertencemos. Todos somos efectivamente 
missionários, e somo-lo pelo simples facto 
de sermos cristãos. O ser cristão encerra 
em si o ser missionário, ou seja, faz parte 
intrínseca da sua identidade. O exercício 
da missão, ou do apostolado na linguagem 
do Padre Brás, não acrescenta nada ao ser 
cristão, dá-lhe simplesmente visibilidade, 
expressa o seu ser em Cristo e manifesta a 
sua pertença à Igreja.

Somos então missionários na medida 
em que vivemos, com verdade, coerência 
e empenhamento, a consagração baptis-
mal, nas circunstâncias e no lugar em que 
nos encontramos. Somos missionários na 
medida em que perpetuamos na nossa vida 
a consagração e missão de Jesus Cristo. É 
a identificação com Ele, o Missionário por 
excelência, o enviado do Pai, que veio ao 
mundo para salvar todos os homens, pela 
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A Vida gera mais vida
Se a vida, em dom, se oferecer
Pela graça incontida
Da Fonte do Eterno Ser

A Vida Plena não morre
Porque bebe da “Torrente”
O tempo, a vida, percorre,
Parte, mas fica presente

Flores vivas, a cem por cento,
Oferece-as cada momento
O Senhor, como lhe apraz

Vale a pena suplicá-las:
O crente há-de alcançá-las
Do jardim do Padre Brás

Maria Teofania

Flores Vivas

força do Espírito Santo, que dá consistência 
e leveza, alegria e eficácia, credibilidade e 
beleza à nossa missão.

Hoje como ontem, não são as técnicas 
mais avançadas, nem o engenho humano, 
mas é o dinamismo do Espírito do Senhor 
Ressuscitado que fecunda a acção mis-
sionária da Igreja, que fecunda a acção 
missionária de cada cristão, porque “sem 
Mim nada podeis fazer”, diz Jesus.

Por isso, o Santo Padre “nos convida a 
viver intensamente os percursos litúrgicos 
e catequéticos, caritativos e culturais, me-
diante os quais Jesus Cristo nos convoca à 
mesa da sua Palavra e da Eucaristia, para 
saborear o dom da sua Presença, formar-
-nos na sua escola e viver cada vez mais 
conscientemente unidos a Ele, Mestre e 
Senhor”. 

Também neste sentido podemos evocar 
a memória do Venerável Servo de Deus, 
Joaquim Alves Brás, cujas notas pessoais 
indiciam a seriedade com que se empe-
nhava, na vivência da sua consagração, 
através de uma vida espiritual sólida, 
fundamentada na Escritura e na Liturgia 

e que naturalmente constituía o suporte 
e a marca de garantia de eficácia na sua 
missão sacerdotal, mesmo no meio das 
maiores adversidades.

Do seu caderno de notas transcrevo: 
“Jesus é a vida da nossa vida activa. Se 

não vivermos em intimidade com Ele, de 
forma a que Ele esteja a cada momento a 
fornecer a seiva e vitalidade à nossa acção, 
ao nosso apostolado, [à nossa missão] 
não viveremos a vida sobrenatural, nem 
teremos vida de apóstolos”.

“Esta a minha virtude predilecta: Amar, 
amar sempre no meio dos trabalhos, dos 
sofrimentos, das humilhações, dos despre-
zos, e no apostolado. Tenho de me lembrar 
de que não há apostolado fecundo sem 
sofrimento; e, por isso, não pode haver 
apóstolo sem cruz. Não disse Jesus aos 
discípulos de Emaús, convinha que sofresse 
tudo isso para entrar na glória? Não será 
necessário sofrer para penetrar nas almas e 
convertê-las? Não será esta a maior glória 
dum apóstolo?” 

E continua ainda: 
“Devemos encher-nos de Jesus, para O 

darmos, para O levarmos a todos os cora-
ções, a todos os lares, a todas as famílias, 
na convicção de que Jesus Se nos dá na 
medida em que nós O dermos”.

Na verdade, o Venerável Joaquim Alves 
Brás tinha bem a consciência de que ser 
apóstolo ou missionário fazia parte do 
seguimento de Cristo. O seu exemplo 
eloquente seja luz e fogo (braza) no nosso 
caminho. Entretanto, peçamos por seu 
intermédio, que Deus faça de cada um 
de nós verdadeiros missionários, não só 
para estarmos mais junto daqueles que 
se encontram nas linhas da vanguarda da 
evangelização, mas também para procla-
marmos, no lugar onde nos encontramos, 
com a palavra e com o testemunho, a Boa 
Nova do Evangelho. É com este fogo que 
o Senhor quer “incendiar” a terra!

Maria de Fatima Castanheira

Ser Cristão é ser Missionário
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Graças obtidas por intercessão
do Venerável Servo de Deus

Venho agradecer a Deus três graças 
recebidas através desse santo, Mons. 
Joaquim Alves Brás. A 1ª graça pelas 
melhoras da minha mãe; 2ª pela transfe-
rência de serviço e a 3ª pela entrada da 
minha filha na Universidade. Junto envio 
30 € para a Causa da sua Beatificação. 

Maria José Pinheiro - Seixal

Envio 110 € para ajudar à Causa da 
Beatificação de Monsenhor Joaquim Alves 
Brás, agradecendo uma graça concedida.

F. B. - Guarda

Agradeço a publicação das graças 
que me foram concedidas pelo Servo de 
Deus, Mons. Joaquim Alves Brás, ao qual 
tenho sempre recorrido em momentos 
de aflição. Agradecia também que me 
enviassem à cobrança, a biografia do 
Servo de Deus, pagelas e novenas. Muito 
grata a Deus e ao Mons. Joaquim Alves 
Brás pelas graças alcançadas, envio 50 € 
euros para sua Beatificação.

Maria Tavares - Amadora

Grata a Mons. Joaquim Alves Brás pelas 
graças constantemente recebidas, ajuda 
espiritual e permanente, no meu dia a dia 
com a sua frase típica - mãos no trabalho, 
coração em Deus. Envio 20 €, donativo 
insignificante perante tantas graças, para 
ajuda da Causa de Beatificação do Servo 
de Deus e nosso grande amigo.

Mª José Oliveira - Lisboa

Com agradecimento a Mons. Joaquim 
Alves Brás, grande apóstolo da Família, 
pelas graças recebidas por toda a minha 
família e amigos, envio 100 € para ajuda 
da sua Causa de Beatificação. Agradeço 
a sua publicação em Flores sobre a Terra.

João Seixas – Lisboa

A minha filha está em fase de recu-
peração após um auto transplante, e 
pedi com toda a fé ao Servo de Deus, 
Joaquim Alves Brás a graça dos resul-
tados dos exames, tac, ressonância 
magnética e análises ao sangue estarem 
todos bem, o que realmente aconteceu. 
Agradeço humildemente estas graças, 
e também a graça concedida ao meu 
afilhado de três anos de idade, não ter 
nada de grave no seu pulmão. Envio 5 €  
como ajuda à Beatificação.

Carlos Alves – Porto

Envio 10 € para Beatificação do Servo 
de Deus, Monsenhor Joaquim Alves Brás, 
pelas graças concedidas. Com fé, conti-
nuarei a fazer a minha oração pedindo a 
sua intercessão junto do Senhor.

A. M. J. - Beja

Em momentos de aflição e preocupação 
com problemas de saúde recorro sempre 
a Monsenhor Joaquim Alves Brás e, to-
dos os dias, rezo a oração. Hoje mesmo 
lhe pedi para me ajudar numa dessas 
situações. Agradeço tantas vezes me 
ter ouvido. Junto envio 10 € para a sua 
Beatificação.

Maria Ângela - Guarda

É a primeira vez que escrevo com muita 
gratidão e devoção, enviando 20 € para 
agradecer a graça do meu filho ter tido 
arranjado trabalho, com a ajuda de Mon-
senhor Joaquim Alves Brás. Com muita 
gratidão peço a Deus para que a sua 
Beatificação seja o mais rápido possível. 
Também continuo a pedir para que o meu 
filho continue no seu trabalho e que de 
vez deixe as drogas.

Maria Esmeralda – Aveiro



4

Graças obtidas por intercessão
do Venerável Servo de Deus

Em agradecimento envio 40 € para a 
Beatificação de Monsenhor Joaquim Alves 
Brás por mim prometidos se evitasse de 
ser operado à próstata o que veio a acon-
tecer, por graça de Deus e intercessão de 
Monsenhor Brás.

Nelson Alves - Fafe

Agradeço a Mons. Joaquim Alves Brás 
a graça que me concedeu para o meu 
filho. Se possível agradeço a sua publica-
ção em Flores sobre a Terra. Envio 10 € 
para ajudar à sua Causa de Beatificação. 
Estou muito agradecida, Mons. Joaquim 
Alves Brás pois tenho-lhe rezado muito, 
em quem muito confio.

A. Gomes - Cascais

Em cumprimento de promessa de Maria 
Cardoso de Oliveira, minha esposa por uma 
graça recebida envio 20 €. Agradeço a de-
claração da graça em Flores sobre a Terra.

Manuel da Cruz - Arazede

Envio o cheque no valor de 160 € para 
o processo de Beatificação do Venerável 
Servo de Deus, Monsenhor Joaquim Al-
ves, pelas seguintes graças recebidas: 1) 
A minha filha, por várias vezes concorreu 
para um emprego público e nunca con-
seguiu ser admitida, mas finalmente, foi 
colocada e considero este acontecimento 
um verdadeiro milagre, por se tratar de 
um dos últimos concursos externos. 2) O 
processo de promoção na carreira a que 
tinha direito também foi difícil por ter 
havido uma falha administrativa. Passa-
do algum tempo, isso foi ultrapassado 
e está tudo regularizado. 3) Pela ajuda 
que tenho recebido na minha doença 
oncológica.

Agradecia que publicassem estas graças 
em Flores sobre a Terra.

M. M. A. - Ovar

Agradeço a Mons. Joaquim Alves Brás 
duas graças que me concedeu. Numa 
situação muito aflitiva de saúde pedi, com 
muita fé a sua intercessão e fui atendida. 
Houve também um problema de ordem 
financeira por parte de meu pai e pedi no-
vamente a Monsenhor Joaquim Alves Brás 
e ele atendeu o meu pedido. Junto envio 
50 € para ajuda da sua Beatificação, com 
muita gratidão pelas graças recebidas.

Ana – Cova da Piedade

Agradeço a Monsenhor Joaquim Alves 
Brás as graças que me deu de nos tirar de 
tão grande sofrimento. Eu sofro de uma 
doença reumática nas articulações e os 
médicos não descobriram o que era, rezei 
a novena ao Monsenhor e tudo foi resol-
vido, por isso, envio 50 € para a sua Bea-
tificação. Também o meu marido teve um 
grande problema intestinal, andou anos 
até que apanhou uma grande anemia e 
tem andado no médico de oncologia, 
felizmente também está tudo melhor. Por 
isso, envio por ele 50 euros e espero que 
publiquem as graças recebidas. Sempre 
que recebo o jornal preocupo-me a dar 
a oração e dela falar às pessoas.

Dorinda de Jesus - Barreiro

A Mons. Joaquim Alves Brás agradeço 
algumas graças recebidas, entre as quais, 
a operação de um dos meus irmãos, que 
correu bem e os resultados foram nega-
tivos. Renovo assim a minha confiança e 
fé no auxílio de Mons. Brás de quem sou 
muito devota. Junto envio 100 € para 
ajuda no processo da sua Beatificação.

Maria Olímpia - Coimbra

Envio 25 € para a Beatificação de Mons. 
Joaquim Alves Brás. Foi através dele que 
meu filho conseguiu arranjar novo em-
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prego, uma vez que de onde estava fora 
dispensado. Agradeço que publique esta 
graça. Obrigada Monsenhor Alves Brás.

Maria Ferreira - Montijo

Quero manifestar a minha gratidão ao 
Servo de Deus Mons. Joaquim Alves Brás 
por ele me ter acompanhado nestas horas 
de grande sofrimento, tive um acidente, 
parti a cabeça ao fémur, já fui operada 
duas vezes, na última pus uma prótese 
e tem ido melhorando, mas tenho ainda 
dores. Esta minha dependência faz-me 
sofrer e, por isso, peço mais uma vez, a 
misericórdia de Deus e dos santos para 
que aceite com fé este acontecimento. 
Continuo a pedir ajuda.

Maria Celeste - Porto

Em Janeiro fui ao cemitério, pôr flores à 
minha filha, escorreguei na neve, agarrei-
-me a um jazigo e ele caiu-me em cima. 
Fui socorrida e levaram-me ao hospital 
Padre Américo, em Penafiel. Tinha muitas 
dores, fiz Raio X e tinha fracturado um 
osso da perna direita. O médico disse que 
só o tempo fazia com que passasse e não 
me receitou nada. As dores eram muitas 
e então não me conseguia mexer. Uma 
senhora deu-me a estampa do Mons. 
Joaquim Alves Brás. Todos os dias rezava 
a sua oração e pedia que me devolvesse 
o andar, já que era mais poderoso do 
que eu, junto de Deus. Eu só queria ir 
à Igreja e levar flores à minha filha e 
prometi publicar para a beatificação do 
Senhor Padre. Um mês depois comecei a 
andar sem auxílio da muleta. Fui à missa 
e finalmente consegui voltar ao cemité-
rio. Sentia-me curada dei graças a Deus 
e ao Venerável Padre Brás. Através dele, 
Deus concedeu-me esta graça. Continuo 

a rezar a sua oração e a pedir por outras 
pessoas necessitadas.

Maria dos Santos - Penafiel

Envio 20 € para a Beatificação de 
Mons. Joaquim Alves Brás em sinal de 
agradecimento por uma graça que me 
foi concedida. Obrigada Monsenhor. Peço 
que este testemunho seja publicado em 
Flores sobre a Terra e me enviem o livrinho 
da Novena.

Mª de Lourdes Santos - Abrantes

Agradeço a Deus a graça que me foi 
concedida por intermédio de Monsenhor 
Joaquim Alves Brás; concedeu-me uma 
gravidez muito esperada, e um bom 
parto e uma bebé linda. Junto envio 20 € 
pelas graças recebidas. Muito grata pelas 
graças atendidas. 

S.C. – Lousã

A Monsenhor Joaquim Alves Brás re-
corri com muita fé e num momento de 
muita aflição. Ele ouviu-me, realizando-se 
assim o meu desejo, pelo que agradeço, 
enviando 50 € para a sua Beatificação.

Maria de Jesus - Faro 

Agradeço a Deus a graça recebida 
por intercessão de Monsenhor Alves 
Brás a quem recorri com muita fé e num 
momento de muita aflição, que não se 
concretizasse o diagnóstico médico feito 
aquando do nascimento da minha neta, 
o que não se verificou. Envio, 20 € em 
agradecimento pela graça recebida, pois 
a menina encontra-se bem, depois de 
ser observada pelos respectivos médicos.

Maria de Jesus – Faro

Tive a oportunidade de ver Flores sobre 
a Terra. Ao ler as virtudes, do Padre Brás, 
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e os pedidos que lhe foram feitos, para 
interceder, junto de Deus, despertou 
em mim a vontade de fazer o mesmo. 
Tenho tendinites nos ombros que, além 
de me provocar grandes dores, tiram-me 
um pouco a alegria do dia a dia. Recorri 
ao Padre Brás, primeiro fiz uma novena 
e depois todos os dias, faço o possível 
para ler a oração que tem a aprovação 
eclesiástica. Prometi que se tivesse me-
lhoras, escreveria para a Vice Postulação; 
daí que estou a cumprir, pois as melhoras 
são muitas.

Mª Jesus Pereira - Maia

Foi-me diagnosticada uma lesão tumo-
ral no peito, sugestiva de malignidade. 
Recorri ao IPO confirmou-se que de facto 
tinha um tumor maligno e foi deliberado 
que iria fazer oito tratamentos de quimio-
terapia. Fiquei aterrorizada com a situa-
ção. Sempre fui uma pessoa saudável e 
não existia qualquer outro caso na família. 
Apesar de não saber nada acerca desta 
doença nunca desanimei, depositei toda 
a minha confiança em Deus. Arranjei o 
livrinho com a novena a Monsenhor Alves 
Brás. Já em outra ocasião tinha recorrido a 
este santo, e fui atendida embora não do 
modo que eu pretendia: eu desejava uma 
cura sem a intervenção do bisturi, quando 
o meu filho teve que ser submetido a uma 
intervenção cirúrgica a um nódulo na 
tiróide. Agora voltei: “Monsenhor Alves 
Brás, tem compaixão de mim e ajuda-me, 
sei que não mereço, mas estou a sofrer 
muito e assusta-me o facto de ter que ser 
mutilada”. Fiz várias novenas, entreguei o 
meu sofrimento juntamente ao sofrimen-
to de Jesus Cristo na cruz para conversão 
e salvação do mundo. Fiz um longo e 
doloroso percurso, como podem verificar 
pelo relatório que envio. Perante estes 

resultados, não tenho a menor dúvida de 
que fui ajudada pelo poder do Altíssimo, 
recebendo esta graça pela intercessão de 
Monsenhor Alves Brás. Junto 30 € para 
a causa da beatificação de Monsenhor 
Alves Brás pelas duas graças obtidas: o 
bom êxito de uma intervenção cirúrgica 
e cura de doença oncológica.

Marília Marques - Covilhã 

Agradeço a Deus as graças que me 
foram concedidas por intermédio do ve-
nerável Monsenhor Joaquim Alves Brás e 
agradeço a sua publicação. Ofereço 50 € 
para a sua beatificação e rezo com muita 
fé, pedindo-lhe sempre a sua protecção. 
Porque ele me curou do cancro da mama, 
fico muito grata. 

Margarida Silva - Póvoa de Varzim

Encontrei o Boletim Flores sobre a Terra 
que falava do Mons. Joaquim Alves Brás 
e das graças por ele concedidas. Também 
eu fiz a minha oração e fui atendida. 
Envio 50 € para ajuda da sua obra e que 
ele sempre nos oiça e atenda as nossas 
súplicas que seja um dos nossos anjos da 
guarda. Obrigada.

Maria - Alpendurada

Em determinada altura da minha vida, 
que me sentia perturbada pela doença de 
um familiar, tomei conhecimento desta 
Obra e, desde então, sempre que o meu 
coração está triste ou preciso de algum 
conforto e paz de espírito, rezo a pedir a 
ajuda de Monsenhor Joaquim Alves Brás. 
Sempre me tenho sentido recompensada 
após a minha oração. Envio 100 € para a 
sua Beatificação e muito obrigada.

Albertina Gaspar- Lisboa
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Casa-Museu Monsenhor Alves Brás
De longe e de perto

É bonito ver chegar à “Casa 
Museu Monsenhor Alves Brás” 
visitantes dos mais diversos 
pontos do globo. No dia sete 
de Setembro recebemos a visita 
de um grupo de cerca de meia 
centena de pessoas da Ilha da 
Madeira. 

Apresentámos-lhe um itine-
rário que pudesse sintetizar a 
dimensão que esta localidade 
de Casegas comporta em ter-
mos de origem e de envolvi-
mento de um carisma na vida 
da Igreja e da sociedade. Três 
pontos fundamentais foram percorridos: 
a Igreja Matriz que Mons Joaquim Alves 
Brás também ajudou a levantar e constitui 
o ponto de convergência da vida cristã da 
comunidade, o Centro de Cooperação 
Familiar, como expressão do seu carisma e 
missão a favor da família e a casa onde nas-
ceu – hoje transformada em Casa Museu.  

Com actividades próprias em cada espaço 
que se organizaram para o efeito, os visi-
tantes foram aprofundando e saboreando o 

perfil humano, cristão e sacerdotal de Mons. 
Brás, expresso das mais variadas formas. 
Regressaram mais fortificados e enriqueci-
dos pela experiência e conhecimento mais 
directo da pessoa, vida e obra do Venerável 
Servo de Deus. 

Outros visitantes continuam deslocar-se 
a Casegas, com o objectivo de agradecer 
a Deus a pessoa e a Obra de Mons. Brás, e 
as graças que recebem por seu intermédio.

Maria José de Jesus

Depois de atravessar o Atlântico, abriram-se diante de nós montes e vales, chegá-
mos a Casegas onde tudo nos fala de Mons. Brás, ficamos muito emocionados, ao 
pisar a terra que o viu nascer, e onde cresceu, para se dedicar a Deus e aos irmãos. 
Foi uma enorme graça poder contactar com as raízes do grande Apóstolo da Família.

Agradeço a Deus e às Cooperadoras da Família, o possibilitarem-nos a visita ao 
Museu de Monsenhor Brás. Ao ver todo o seu espólio, fiquei encantada, não tenho 
palavras para descrever os sentimentos que vivi.

Eu já conhecia o Instituto Secular das Cooperadoras da Família e a Obra de Santa 
Zita, mas sentia o desejo de conhecer a terra onde nasceu o Fundador do Movimento 
por um  Lar Cristão ao qual pertenço. Obrigada Monsenhor Brás.

Célia Andrade

 O meu Testemunho



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

Venho por este meio, agradecer a 
Deus e a Monsenhor Joaquim Alves Brás 
as graças recebidas. Pedi pelo meu filho 
mais novo, pois esteve bastante doente 
e está bem melhor. Durante o tempo 
que esteve doente também fiz a novena 
a Monsenhor Joaquim Alves Brás, por 
outro problema que entretanto lhe sur-
giu e estou a rezar com toda a minha fé 
para que o meu filho volte em breve a 
ser tão saudável quanto era. Pelas graças 
alcançadas envio 10 € para a causa da sua 
Beatificação tal como prometi. Agradecia 
que publicassem no boletim Flores sobre 
a Terra.

Anónima -  Carnaxide

Agradecer uma graça concedida pelo 
Sr. Padre Alves Brás a uma irmã que tem 
um cancro. Comecei uma novena para 
que ela não morresse, prometendo publi-
car a graça. Começou a fazer tratamentos 

no Hospital de Santa Maria com todo o 
rigor e conseguiu resistir, embora conti-
nue a ser vigiada. Com muita gratidão 
venho agradecer esta graça.

Maria Ema – Lisboa

Mais uma vez agradeço a Monsenhor 
Joaquim Alves Brás, as várias graças re-
cebidas. 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 que me 
enviem o livro da Novena e a publicação 
do testemunho. Envio 25 € como prometi, 
para a Causa da sua Beatificação.

Emília Fernanda - Povoa do Varzim.

Foi-me detectado um nódulo num peito, 
porque tinha mau aspecto e era duvidoso, 
fui enviada a uma consulta no IPO a Coim-
bra, com alguns exames pela frente. Lá 
me ofereceram um jornal, comecei a ler e 
vi a oração ao Servo de Deus, Monsenhor 
Joaquim Alves Brás, não perdi tempo mal 
cheguei a casa iniciei a oração, tudo se 
foi tornando mais fácil, passado algum 
tempo, recebi a notícia de que tudo era 
negativo. Agradeço a Deus e a vós que 
trabalhais na vinha do Senhor, e envio 5 €  
para a Beatificação.

Lourdes Costa - Mangualde


