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Alguns traços da vida
do Venerável Joaquim Alves Brás
Da pessoa do Venerável Padre Brás irradiava uma força interior que incutia respeito,
simpatia e veneração. Na formação da sua
personalidade, papel importante desempenhou a sua mãe. Dela afirmará mais tarde
o Servo de Deus: “a melhor catequista que
eu tive na minha vida foi a minha mãe”.
O sentido religioso e de piedade, que fará
parte integrante do seu perfil espiritual, foi
nessa escola que o aprendeu.
Fez a primeira comunhão aos 11 anos e
desde então, sempre que podia, entrava na
igreja, e ali ficava a adorar o Senhor. Este
mesmo teor de vida espiritual é evidenciado
em certos apontamentos de Joaquim Brás,
já seminarista: o amor à oração; o exercício
da presença de Deus; a devoção ao Santíssimo Sacramento e a Nossa Senhora; a
preocupação de viver em estado de graça
e de sempre evitar o pecado.
Encarou sempre muito a sério tudo o
que dizia respeito à sua preparação ao
sacerdócio, daí resultou que ele se tornasse
um sacerdote de corpo inteiro, cheio de zelo
pela glória de Deus, feito tudo para todos a
fim de fazer chegar ao maior número possível de pessoas a mensagem salvadora do
Evangelho. Assim o demonstrou desde os
primeiros anos de sacerdócio como pároco

das Donas e com tal intensidade de entrega
que a própria saúde física se ressentiu.
Chamado pelo seu Bispo a exercer o
múnus de director espiritual no Seminário,
dedicou-se a essa tarefa com o mais alto
sentido de responsabilidade, movido sempre
pelo desejo de em tudo cumprir a vontade
de Deus, de Quem se reconhecia insignificante e mero instrumento, como afirmam
os seminaristas do seu tempo.
A faceta de confessor e director espiritual é característica que o acompanhará
ao longo da sua vida sacerdotal, passando
longas horas no confessionário, atendendo
com inesgotável paciência quantos a ele recorriam para obterem conforto, orientação
para a vida e luzes sobre a própria vocação.
Não admira, pois, que em tal clima de profunda elevação espiritual, de grandeza de
coração e de consequente ânsia de apostolado, se lhe deparasse aquilo que havia de
constituir a razão de ser fundamental do
seu sacerdócio: a família, na multiplicidade
dos seus aspectos e exigências.
Um outro aspecto da espiritualidade do
Servo de Deus era a sua predilecção pela
pobreza evangélica. Assim se lhe refere o Pe.
Saraiva André: “Não quero esquecer o seu
franciscanismo, que se traduziu pelo espírito
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de pobreza, total confiança no Senhor em
tempo de adversidade, e pelo seu lirismo
em contemplar as flores e deleitar-se com o
chilrear das aves do céu, com as maravilhas
espalhadas por Deus em todo o universo”.
Chave de leitura de todo o itinerário
espiritual e apostólico do Servo de Deus é
certamente a noção viva que ele tinha da
real e misteriosa presença de Deus, uno e
trino, na sua alma e na do seu próximo. Daí
a suma importância que dava à formação
religiosa, não se poupando a esforços, para
pôr em realce a necessidade, a beleza de
uma adesão livre e consciente ao projecto
salvífico de Deus.
Tendo em conta a realidade da fraqueza
humana, não se cansava de recomendar
o espírito de oração - de que ele próprio
dava impressionante exemplo - como meio
para alimentar e intensificar cada vez mais
a comunhão com Deus, garantindo assim

Flores sobre o Mal
Tudo, no mundo diverso,
Que apresente dupla face
Tem sempre verso e reverso
Quer se rejeite ou abrace

Mª de Fátima Castanheira

Novena

Tanto assim, que se desculpa
A primeira Tentação,
Quando se diz “feliz culpa”,
Que nos trouxe a Salvação
Assim, a crise, a dor,
Se não se fica em torpor,
Gera valores sem fim
São, entr’ eles, a caridade,
Amor, flor de eternidade,
Que faz bom, o mal ruim.
Maria Teofania
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a indispensável ajuda na luta contra as
paixões e contra o espírito do mundo. De
realçar ainda o seu sentido prático da vida,
traduzido numa lúcida visão da importância
do trabalho, sintetizado no expressivo lema:
“Mãos no trabalho, coração em Deus”.
A acção apostólica que desenvolveu o
Servo de Deus e a mística que lhe esteve
subjacente mantém a sua actualidade. Será
sempre verdade que, assim como nunca
hão-de faltar os pobres a quem socorrer,
não faltará trabalho para quem quiser abrir
os olhos sobre os múltiplos problemas que
afligem as famílias e ajudar a resolvê-los à
luz do Evangelho.
O zelo apostólico, insuflado pela mais
ardente caridade, que animou o Servo de
Deus; o desprendimento de si mesmo e de
tudo o que não fosse expressão segura da
vontade de Deus e, o cortejo de virtudes que
soube cultivar e que nele brilharam, constituem um exemplo a imitar por quantos se
sentem movidos a exercer o apostolado.

Esgotada a 7ª edição da Novena ao Venerável Servo de Deus Joaquim Alves Bás,
a Vice-Postulação de imediato providenciou
a 8ª que já está na tipografia. São mais
10.000 exemplares ao dispor de quantos
acreditam no valimento do Venerável Pe.
Brás, junto de Deus.
Porque uma novena é a petição de uma
graça durante nove dias consecutivos, esta
para além da oração propõe para cada dia
uma breve reflexão sobre um pequeno trecho da Bíblia e uma virtude praticada pelo
Pe. Brás, que poderá ser rezada em família
ou individualmente.

Graças obtidas por intercessão
do Venerável Servo de Deus
Para a Causa de Beatificação de
Monsenhor Joaquim Alves Brás, envio
5 € por graças recebidas. Agradeço
mais uma vez as graças recebidas e peço
que me continue a ajudar nas minhas
necessidades. Continuo a rezar, a ser seu
devoto e a contribuir para a Causa da sua
Canonização.
José Luís - Castelo Branco
Sou emigrante na Suíça com meu marido, o meu filho, minha nora e dois netinhos. Fui passar o Ano Novo a Portugal.
Estive nas Cortiçadas de Lavre, fui ouvir
a Santa Missa onde encontrei o Boletim
Flores sobre a terra, para a Causa de Bea-tificação. Este Boletim veio comigo para
Zurique, tenho rezado a oração todos os
dias e creio que me tem ajudado muito.
No mês de Fevereiro o meu marido esteve
mal com uma broncopneumonia; Rezar
esta oração e ler o Boletim ajudou-me
muito. O meu marido ainda está bastante
débil por isso agradeço muito que rezem
pelo meu marido, pelas suas melhoras e
pela minha família. Envio a pequena oferta de 20 € para a Beatificação. Agradeço
a Deus e vós que me fizeram encontrar
este Boletim muito interessante. Para mim
uma belíssima flor, muito obrigada.
Mendonça Gertrudes - Zurique
Quero agradecer a Monsenhor Joaquim Alves Brás por ter atendido o meu
pedido a favor da estabilidade da minha
família. O meu marido esteve desempregado e pouco tempo depois de ter feito
o pedido, fomos atendidos. Obrigada.
Envio 20€ para a Beatificação.
Patrícia - Lisboa
Venho por este meio enviar 25 € para
a Canonização de Mons. Joaquim Alves

Brás pelas graças recebidas. Andei três
anos a fazer a novena a Mons. Joaquim
Alves Brás, mas não tinha resposta. Há
cerca de quatro meses, eu já estava desesperada e disse a Monsenhor que já lhe
não rezava mais, porque ele não me atendia. Acontece que depois recebi a graça
da minha filha encontrar o emprego que
desejava, entrou para Directora de uma
Instituição. Também lhe pedi pelo meu
filho, que não fosse mais para as missões
de guerra, porque ele é tropa. E ele não
foi mais. Também lhe pedi pela minha
filha mais velha, para que não ficasse sem
emprego e graças a Monsenhor continua
a trabalhar. O meu obrigada a Mons. Joa-quim Alves Brás, pelas graças recebidas.
Anónima – Elvas
Em agradecimento ao Venerável Servo
de Deus Mons. Joaquim Alves Brás ofereço 35 € para a sua Causa de Canonização.
Maria de Lurdes - Casegas
Venho testemunhar uma graça recebida. Estou casada há 10 anos e, de dia para
dia, via o meu casamento a desmoronar.
Num dia de aflição, tive conhecimento
que Monsenhor Joaquim Alves Brás era
tido como Apóstolo da Família, recorri a
ele com muita fé e, graças a Deus, hoje
reina a paz e harmonia no nosso lar. Prometi no meu pedido oferecer 50 € para a
Causa da sua Beatificação, é com muita
alegria e gratidão que cumpro a minha
promessa.
Anónima - Póvoa do Varzim
Envio 50 € para a Causa de Beatificação do Monsenhor Joaquim Alves Brás.
Ele tem sido um intermediário valioso
junto de Deus, tem-me atendido em
muitas graças especialmente a saúde
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de meu marido que já voltou a Angola
onde há tantos anos trabalhava, curado
de uma doença esquisita de pele. Com a
graça de Deus e de Mons. Joaquim Alves
Brás foi debelada.
Maria de Fátima - Lisboa
Quero agradecer a Deus, através de
Monsenhor Joaquim Alves Brás, duas
graças que me concedeu para o meu
filho. Todos os dias, rezo a Monsenhor
Joaquim Alves Brás para que continue a
ajudar, a mim e à minha família. Agradeço
a publicação. Como prometi, envio 30 €
para a Causa de sua Beatificação.
Emília Fernanda - Povoa do Varzim
É com muita gratidão e alegria que,
mais uma vez, dou conhecimento das graças que obtive através do nosso Venerável
Monsenhor Joaquim Alves Brás e envio
20€ para a sua Beatificação. Sentia-me
bastante mal, com vários problemas de
saúde. A minha médica de família mandou-me fazer exames no hospital, para
ver o que de anormal se passava. Recorri
às orações do nosso querido Monsenhor
Joaquim Alves Brás, fiz os exames, e nada
de grave se apresentava, pois mais uma
vez fui ouvido pelo Servo de Deus.
Manuel Agostinho - Vila Real
Conheci pessoalmente o Monsenhor
Joaquim Alves Brás, era um sacerdote de
grande virtude. Em minha vida pessoal
procuro, com a graça de Deus, por em
prática duas das suas virtudes: Amor à
oração e à Santa Igreja nossa mãe. Estas
virtudes procurava incuti-las em nós,
pela palavra e pelo bom exemplo que
nos dava. Ofereço 100 € para sua beatificação. Muito obrigada Monsenhor e
intercede pela minha família.
Feliz Santos - Algoz
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Envio 20 € ao Venerável Servo de Deus,
Mons. Joaquim Alves Brás, por me ter
concedido a graça que lhe pedi. Gostaria
que publicasse em Flores sobre a Terra
Irene dos Santos - Sobral de S. Miguel
Em reconhecimento por grande graça
que o Monsenhor Joaquim Alves Brás fez
à minha filha, envio 40 €. Já há 10 anos
que foi operada ao câncer e os médicos
disseram que ela não poderia ter filhos.
Então há uns 6-7 anos começou a tratar
do que é necessário para adoptar uma
criança, mas foi-lhe sempre recusada por
causa da doença dela. Há dias disse-me:
mamã, estou grávida, fiquei muito contente, mas ao mesmo tempo triste porque
pensei que ela não iria aguentar. Passou
a primeira visita e o médico disse que era
um milagre. Pelo que agradecia que fosse
publicada esta tão grande graça. Faço e
farei sempre as minhas orações a Mons.
Alves Brás que tanto me tem ajudado.
Maria Arminda - Neuville
Sofri um grande acidente, fiquei muito
tempo no Hospital, com problemas na
coluna sem me poder virar na cama.
Pensei que nunca mais ia andar, tal era
o meu estado. Pedi muito a Monsenhor
Alves Brás e fui atendida. Já lá vai meio
ano e agora já consigo andar, embora
com alguma dificuldade. Envio 50 € para
o seu processo de Beatificação e continuo
a pedir-lhe para que me cure e ajude.
Conceição - Casegas
Para publicar. Agradeço a graça que
me foi concedida por intercessão do
Servo de Deus Monsenhor Joaquim Alves Brás a quem recorri com muita fé.
Foram as rápidas melhoras do meu filho
que estava com uma depressão e graças
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a Deus melhorou. Agora e continuo a
pedir pelo meu marido que também está
com o princípio de uma depressão e por
isso me faz sofrer muito. Espero que esta
graça me seja concedida. Envio 25 € para
agradecimento e peço ao Servo de Deus
que continue a interceder por mim.
Anónima - Lisboa
Sem poder caminhar e dependente
do meu marido para me vestir e calçar
e depois de muitos tratamentos sem
resultados, o médico disse-me que não
me receitava mais medicação e que eu
acabaria em cadeira de rodas. No meu desespero recorri a Mons. Brás, que conheci
através dos Boletins Flores sobre a Terra e
de uma amiga que o conheceu em vida
e também por sua intercessão alcançou
a cura de um problema de saúde. Pedi
e rezei com muita fé. Comecei a sentir
melhoras e hoje já ando e faço a minha
vida normal. Deixei a medicação e não
voltei ao médico. Acredito que foi devido
à intervenção do Servo de Deus, por isso
publico a graça recebida e envio 50 € para
a sua Beatificação em reconhecimento.
Maria Emília - Santo Tirso
Junto envio o cheque no valor de 100 €
para a Causa de Monsenhor Joaquim
Alves Brás em sinal de agradecimento por
uma graça obtida através deste grande
sacerdote. Continuo a rezar a Monsenhor
Alves Brás e peço que me enviem a Novena, se for possível. Obrigada.
Francisca - Elvas
Agradeço as graças que me concedeu
Monsenhor Joaquim Alves Brás, a quem
recorri, e os meus problemas da altura
ficaram resolvidos. Peço a publicação.
Estou muito grata e feliz e volto a pedir

de todo o meu coração para que Deus e
Monsenhor Joaquim Alves Brás, dê saúde
a toda a minha família e nos ajude nos
problemas que surjam. E envio 20 € para
a Causa da sua Beatificação
Joaquina Antunes - Lisboa
Venho agradecer ao Venerável Servo
de Deus, Mons. Joaquim Alves Brás, que
por sua intercessão recebi do Senhor a
graça que, com tanta fé lhe pedi e fui ouvida. Como gratidão, envio os 100 € que
prometi para ajuda da sua Canonização,
porque tanto me ajuda em tudo quanto
lhe peço. Um grande obrigada.
Maria do Céu - Vila Real
É com muita devoção que escrevo para
Flores sobre a Terra, agradecendo ao Venerável Servo de Deus as graças que me
tem concedido. Eu tinha grande desejo
de ter uma casinha e, por sua intercessão,
essa graça foi-me já concedida. Conheci
um bocadinho de perto a sua vida e zelo
apostólico, ele foi outro Cristo que passou, a maior parte da sua vida sacerdotal
a defender os direitos daqueles que não
tinham voz, ele é verdadeiramente um
santo, tenho muita fé e confiança na
sua intercessão. Recebi outra graça relacionada com a minha saúde. Andava
com muitas dores de garganta e numa
perna. Recorri com confiança, que ele iria
interceder por mim junto de Deus a fim
de recuperar a saúde, essa graça foi-me
concedida, por isso, ofereço 50 € para a
sua beatificação. Continuo a confiar na
protecção do Servo de Deus.
Cândida Amélia - Lisboa
Gostaria que publicasse em Flores sobre a Terra, que eu tenho recebido muitas
graças, assim como as melhoras de saúde
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de uma Senhora amiga. Também solicitava que me enviassem o livro da Novena e
dois exemplares de Flores sobre a Terra.
Envio 10 € para a Causa de Beatificação
Monsenhor Joaquim Alves Brás.
José Mendes - Lisboa
Agradeço a Deus por intermédio do
Venerável, Monsenhor Joaquim Alves
Brás as graças que me concedeu. Chegou
às minhas mãos o boletim flores sobre a
terra, por meio da minha filha. Eu prestei
atenção ao facto das pessoas agradecerem as graças concedidas, li a oração e
fiquei muito curiosa e com fé, coisa que
trazia muito apagada. No dia seguinte li
a oração com mais fé do que no primeiro
e ao terceiro dia já tinha um mudança
na minha vida. Eu há três anos que nada
fazia, passava os dias deitada, deixei de
fazer a comida, a limpeza da casa e até a
minha própria higiene, só agia pressionada pela minha filha. Perdi o interesse de
viver, de me vestir, pensei mesmo acabar
com a vida, foi uma luta contínua. Deixei
de ir à rua, só ia obrigada ao médico ou
algo obrigatório, mas nunca sozinha,
sempre com a ajuda da minha filha que
tanto fiz sacrificar. Ela chegava a casa à
noite e tinha de fazer tudo, porque eu
nada fazia, agora já aspiro a minha casa,
já vou às compras, já tenho vontade de
olhar as minhas coisas arranjadas e até
estou a preparar o meu trabalho profissional. Continuo a pedir ao Servo de Deus
para ser capaz. Não tem explicação, todos
os dias tenho vindo a melhorar, passo os
dias já a fazer variadas coisas. Vou fazer
o possível para que a oração do Servo de
Deus chegue a mais pessoas, para que a
sua devoção se espalhe pelo mundo. Peço
que publiquem este meu testemunho,
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para que chegue a muitos irmãos, para
que tenham fé. Envio 10 €, para a Causa
de Canonização. Eu ainda me pergunto o
que tinha eu? Sofri o que nunca serei capaz de explicar. Obrigada irmão Joaquim
Alves Brás que me devolveu vida.
Lucília – Barreiro
Agradeço várias graças concedidas
através de Mons. Joaquim Alves Brás.
Envio 20 € e peço a Deus que a sua
Beatificação não demore muito. Junto
também a mesma importância da minha
tia Ermelinda.
Jardelina - Ponta Delgada
Para publicar em Flores sobre a Terra.
Sou grande devota Mons. Alves Brás e a
ele tenho recorrido em momentos difíceis,
rezando todos os dias a sua oração. Venho agradecer as graças e enviar 100 €
para a Causa da sua Beatificação. Continuo a falar do nosso Venerável Santo e
angariar novos assinantes para o Jornal
da Família, o que nem sempre é fácil
devido à crise.
Inês - Mirandela
Venho, por este meio, dar a conhecer
a minha história e a graça que me foi
concedida. Há mais de 20 anos que tinha
muitos problemas de saúde, em especial
dos intestinos. Além de frequentar várias
termas, tomava muitos medicamentos,
aos quais me habituava e deixavam de fazer efeito e assim andei todo este tempo.
Até que comecei a fazer a novena a
Mons. Joaquim Alves Brás e o Senhor deu-me força para deixar os remédios que já
em nada me ajudavam. Melhorei muito,
e graças à intercessão do Servo de Deus,
Continua na pág. 8

Depoimentos
sobre Monsenhor Joaquim Alves Brás
“Homem todo de Deus”
Conheci na intimidade Monsenhor Joaquim Alves Brás de quem, graças a Deus, fui
colaborador auxiliar desde Janeiro de 1952 a Junho de 1959.
Durante os sete anos em que convivi, dia a dia, com Mons. Alves Brás, vivendo na
mesma casa e sentindo em comum os mesmos problemas, verifiquei sempre que ele
era realmente um homem todo de Deus, exemplo alto de profunda devoção Eucarística
e Mariana, verdadeiro asceta e místico, de zelo inexcedível até ao sacrifício sem limites.
Esquecido de si próprio, Mons. Brás vivia só para Deus e para o próximo. Sofria sempre
que tinha conhecimento de que alguém vivia em pecado, mas era de extrema bondade e
compreensão para com os pecadores passando horas intermináveis no confessionário. Para
com as almas consagradas, sobretudo no “seu” Instituto Secular das Cooperadoras da
Família, era de uma exigência ilimitada que, por vezes, fazia sofrer. São assim os Santos...
Ele não compreendia que houvesse uma alma consagrada que não atingisse os cumes da
santidade!
Com a certeza moral de que se encontra no céu donde continua a derramar as mais
abundantes graças sobre a “sua” Obra, que lhe encheu a vida e levou no coração, julgo
ser do maior proveito espiritual para todos, e um estímulo para o Instituto e para a Obra,
a Beatificação de Mons. Joaquim Alves Brás que foi verdadeiro modelo de perfeição cristã
e de apóstolo incansável dos mais humildes e desfavorecidos.
Cónego Mário Gonçalves

“Bondoso com as Crianças”
Conheci pessoalmente Monsenhor Joaquim Alves Brás, quando foi Pároco da aldeia das
Donas perto do Fundão. Hoje já com esta idade, recordo perfeitamente o ilustre sacerdote,
que conversava comigo, bem como com as minhas irmãs, pois tínhamos uma quinta nessa
aldeia das Donas.
Este sacerdote sempre que passava na estrada, junto à dita quinta, tinha sempre palavras amigas, e recordo também a bondade, fora do vulgar, com que se dirigia às crianças,
pois não o recordaria, ainda hoje, se assim não fosse. Passaram já bastantes anos e um dia
casualmente, percorrendo vários papéis antigos, vejo uma pagela referente ao saudoso
“Padre Brás”, numa altura em que estava a passar uma fase difícil da minha vida. Li a
pagela com toda a atenção, recordando tudo o que acabei de contar e pensei que esta
pagela me vinha lembrar que só este ilustre sacerdote me poderia valer. Rezei o melhor
que soube e pedi-lhe que me ajudasse e fui atendida. Nunca poderei esquecer esta graça
obtida pelo senhor Padre Joaquim Alves Brás.
Uma irmã minha estando em situação de “risco circulatório” depois da minha oração,
o médico diagnosticou que o perigo tinha passado e que a operação não seria necessária.
Que mais poderei dizer? Apenas louvar esta grande alma, que tanto bem fez na terra e
que agora não se esquece de quem o esqueceu durante tantos anos e que agora teve a
sorte de o relembrar.
Mª de Lurdes Neves Videira
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eu estou bem melhor. Por isso, envio 30 €
para ajudar a sua Beatificação. É este o
humilde relato da sua serva.
Judite Nascimento - Viseu
Pedi a Mons. Joaquim Alves Brás a
graça das melhoras que obtive num
problema dos intestinos. Também a cura
para o meu filho, e a protecção na área
do estudo,não esquecendo a graça concedida para o meu neto, desde há anos
desejada, a entrada para o colégio do
Sagrado Coração de Maria em Lisboa.
Rezei durante um ano ao Mons. Brás e
ainda continuo a rezar a Novena e tenho
obtido graças que só por milagre de
Mons. Joaquim Alves Brás foram possíveis. Envio 20 € para a Beatificação e
glória do seu nome.
Rosa de Jesus - Elvas
É do fundo do coração que agradeço
a Deus nosso Pai que por intermédio do

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

bom Mons. Alves Brás, me concedeu
a mim, aos meus dois filhos e marido,
graças vindas do céu. Digo que somos
uma família de muitos sofrimentos, para
alguns jamais há cura neste mundo, mas
este bom sacerdote veio suavizar o nosso
sofrimento. O meu filho mais novo arranjou emprego, eu sofria dos dedos dos pés
há um ano, rezando a oração sempre, e
numa noite fiquei bem, sem mais dores,
para além de outras graças. Envio 60 €
para sua beatificação. E também uno a
minha oração a todos vós que tendes fé.
Ena Almeida - Alquerubim
Agradecia que fosse publicada uma
graça que obtive por intermédio de Mons.
Joaquim Alves Brás, ao qual estou muito
agradecida. Envio 50 € que prometi,
para ajuda da Causa da sua Beatificação.
Muito obrigada.
G. Soares - Lisboa
Venho agradecer a Deus a graça que
me foi concedida pelo Servo de Deus,
Mons. Joaquim Alves Brás a quem fiz o
meu pedido. Depois de fazer a Novena
o meu pedido foi realizado. Agradeço
a publicação no Boletim Flores sobre a
Terra. Envio 20 € para a Causa da sua
Beatificação. Muito obrigada.
Lurdes Monteiro – Alemanha
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

