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BENTO XVI E A ALEGRIA
No tempo pascal, para um cristão não
pode ser um lugar-comum falar da alegria.
Antes, deverá ser um tempo privilegiado
para dar as razões daquilo ou daquele que
dá pleno sentido à sua vida, no meio de
um mundo tristonho e vazio. Nomeadamente, quando um papa como Bento XVI
se tornou arauto e testemunha da alegria
como distintivo característico do discípulo
de Jesus Cristo.
Segundo um artigo recente, escrito por
um professor italiano, a alegria é das palavras que ocorrem com mais frequência nos
discursos de Bento XVI. No início do seu livro
“Luz do mundo” soam como um bilhete
de identidade as seguintes palavras: “Toda
a minha vida foi sempre atravessada por
um fio condutor: o cristianismo dá alegria,
alarga os horizontes”.
A propósito desta estranha religião que
“alarga os horizontes” escrevia já o autor
inglês Gilbert K. Chesterton, falando da
sua conversão: “Tornar-se católico alarga a
mente”, e mais adiante: “Tornar-se católico
não significa deixar de pensar, mas aprender a fazê-lo”. Há, portanto, uma ligação
profunda entre a alegria e a razão, que
determina a maneira de estar no mundo.
Há uma outra razão, forte e subtil, para
a alegria do papa, ele (Mestre e Professor)
que afirma que não se pode viver “sempre e
somente ‘contra’”. Sim, ele fala de resistência às constelações potentes de opositores,

mas “para pôr à luz o que há de positivo”.
Resistência não quer dizer abandono à resignação, ao lamento ou ao ressentimento,
mas caminho de procura paciente e tenaz
da bondade que se esconde nas dobras
da história. E Bento XVI tem a coragem da
alegria e da humildade para afirmar:
“A alegria simples, genuína, tornou-se
rara. A alegria é hoje de algum modo sempre cada vez mais cheia de hipotecas morais
e ideológicas. […] O mundo não se torna
melhor se se priva da alegria, o mundo tem
necessidade de pessoas que descobrem o
bem, que são capazes de provar alegria por
isso mesmo e que deste modo recebem
também estímulo e coragem para fazer o
bem. […] Temos necessidade daquela confiança originária que só a fé pode dar: que,
no fim de tudo, o mundo é bom, que Deus
é bom. Daqui deriva também a coragem
da alegria, que se torna empenho para que
também outros se possam alegrar e receber
o alegre anúncio”.
No livro “O sal da terra”, Bento XVI escreveu, antes de ser eleito papa:
“A fé dá alegria. Se Deus não está
aqui, o mundo é uma desolação, e tudo
se torna um aborrecimento, cada coisa é
totalmente insuficiente. […] O elemento
constitutivo do cristianismo é a alegria.
Alegria, não no sentido de um divertimento superficial, cujo fundo pode também ser
o desespero”.
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Flores de Maria

Os grandes espíritos descobriram que a
essência do cristianismo é a alegria e souberam dar voz àquilo que muitos sentem.
O escritor francês Jacques Maritain dizia
que uma sociedade que perde o sentido
do humor está preparando o seu funeral.
Chesterton, grande mestre do humorismo, disse: “A alegria é o gigantesco
segredo do cristão”.
Para Bento XVI a alegria e o humorismo
andam estreitamente ligados. No seu tratado “O Deus de Jesus Cristo” escreveu a
propósito do discernimento dos espíritos:
“Onde falta a alegria, onde o humorismo
morre, aqui não há nem sequer o Espírito Santo, o Espírito de Jesus Cristo. E
vice-versa: a alegria é um sinal da graça.
Quem está profundamente sereno, quem
sofreu, sem por isso perder a alegria, esse
não está longe do Deus do Evangelho,
do Espírito de Deus, que é o Espírito da
alegria eterna”.

Desde aquele “Altar do mundo”
Na serra d’Aire implantado
No seu coração profundo
Escuta a Mãe o nosso brado
Acolhe a dor e o sofrer
E a alegria de viver
Acolhe o pobre, o faminto
E todo aquele que quiser
Coração de mãe, Maria
Senhora da fé, do amor,
De Portugal mais valia!
Honrou-te, o Monsenhor
Quando no mundo vivia;
Dá-nos, por ele, teu favor.
Avé Maria!
Maria Teofania
Cultivem e conservem, o mais possível, a alegria cristã, filha de uma
alma que vive em paz.
Mons. Alves Bras

A. PINTO CARDOSO

O Padre Brás na Web

http://www.padrealvesbras.com
Para consultar on-line o boletim “Flores Sobre a Terra” pode
aceder facilmente ao novo site
www.padrealvesbras.com
Aqui encontrará, para além
do boletim, a oração, a novena
e tantas outras informações
acerca do Processo de Beatificação do Venerável Servo de
Deus. Pode também inscrever-se
on line, no movimento “Apóstolos da Causa”. Consulte o
site e saiba mais acerca da Vida
e Obra do Venerável Pe Brás, e
envie a suas sugestões para o
novo mail:
beatificacao@padrealvesbras.com
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Graças obtidas por intercessão
do Venerável Servo de Deus
Agradeço a graça concedida por Monsenhor Joaquim Alves Brás. Estando o
meu filho com algumas dificuldades para
acabar o curso, pedi ao Monsenhor Joaquim Alves Brás que me concedesse essa
graça que era tão importante para mim e
para o meu filho e prometi que mandaria
publicar a graça em Flores sobre a Terra.
Envio 20 € para ajuda da sua beatificação.
Gostava que me enviassem o livro da
Novena, envio 10€ para as despesas do
envio. Obrigada.
Conceição Ferreira – Guimarães
Faz meio ano que tive a graça de ver
a minha prece atendida. Sinto-me feliz
pelo Padre Joaquim Alves Brás ter ouvido
o meu pedido, e ajudado o meu neto.
Encontrava-se isolado em casa, sem emprego, sem objectivos de vida. Quando
me deparei com o estado em que ele se
encontrava, pedi e rezei muito. Passado
pouco tempo, arranjou emprego e uma
nova luz nasceu na sua vida. Agradeço
ao Padre Joaquim Alves Brás pela atenção
e prontidão em escutar a minha prece.
Envio 20 € para esta Causa.
Sofia Rosa - Paredes
O meu marido e eu estávamos no
aeroporto Sá Carneiro, no Porto, para
embarcar para a Suíça, onde íamos passar
uns dias de férias junto da nossa filha.
Tudo estava a decorrer com normalidade
e, quando aguardávamos pelo embarque, a cerca de 100 metros da porta do
avião, comecei a sentir um receio muito
estranho (talvez claustrofobia), suores,
tremuras e uma profunda vontade de
não embarcar. O meu marido estava ao
meu lado, reparou que eu não estava bem
e eu disse-lhe que não podia embarcar,
parecia que ia morrer. Entrámos ambos

em “pânico”. Entretanto o meu marido
invocou Monsenhor Joaquim Alves Brás,
por quem tem uma devoção especial, e
eu, com muitas dificuldades em permanecer em pé rezei com ele e de repente,
senti-me aliviada e o medo desapareceu,
como se nada tivesse acontecido, segundos atrás. Ambos marchámos para o
interior do avião, tudo continuou com a
normalidade desejada, a viagem correu
bem e, finalmente, chegámos a Genéve-Suíça, onde a nossa filha nos esperava.
Desejava muito que esta graça fosse
publicada no boletim Flores da Terra, pois
sinto, no fundo da minha alma, que foi a
intercessão de Monsenhor Joaquim Alves
Brás que mereceu junto do Altíssimo, toda
a caridade das nossas orações. Envio 20 €,
para a ajuda da beatificação do Servo de
Deus Joaquim Alves Brás, com todo o
coração e com toda a minha fé. Gostaríamos de passar a receber em nossa casa o
“Flores sobre a Terra”.
Fátima Morgado - Guarda
Muito desejava que publicassem as
graças recebidas por intercessão de
Monsenhor Joaquim Alves Brás. Na minha
vida, no meu agregado familiar, as dificuldades são inúmeras, mas com as minhas
orações, pedindo a intercessão do Servo
de Deus, tenho conseguido superá-las.
Algumas graças vêem realmente do Céu.
Não as descrimino dado que são tantas
graças, no dia a dia, que tantas vezes nem
damos conta delas, mas estou certo que é
Deus a operar nos santos que invocamos
e um deles é Monsenhor Joaquim Alves
Brás. Junto 10 €, para ajudar no processo
da sua Beatificação e que seja para breve
a subida aos Altares. Obrigado.
José do Adro – Guarda
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Graças obtidas por intercessão
do Venerável Servo de Deus
Ao Servo de Deus Joaquim Alves Brás,
venho testemunhar o meu agradecimento
e da minha irmã pela sua protecção. Com
gratidão, oferecemos 20 € para Beatificação e que ele peça ao Senhor por nós.
Maria Júlia - Afife
Agradeço a graça que me foi concedida
por Mons. Joaquim Alves Brás, a quem
recorri com muita fé. A minha filha estava
com quatro semanas a mais dos 9 meses
de gravidez e já estava perdendo as águas
e o médico tinha sugerido indução ou
cesariana, mas graças ao Servo de Deus,
tudo correu bem. Foi um parto normal,
sem pontos e um bebé forte e saudável.
Envio 20 € para a sua beatificação e espero que seja em breve.
Jacinta Marques Chimoio
– Moçambique
Encontrei o boletim Flores sobre a
Terra. Também eu fiz a minha oração a
Mons. Joaquim Alves Brás e fui atendida.
Envio 40 € para ajuda da sua obra e que
ele sempre nos oiça e atenda as nossas
súplicas e que seja um dos nossos anjos
da guarda. Obrigada.
Maria Violante - Évora
Agradeço ao Monsenhor Joaquim
Alves Brás todas as graças recebidas na
minha vida até hoje. No entanto quero
salientar esta bem recente. Há, na minha
cidade uma moça que ansiava, há muitos
e muitos anos por ser mãe. Porém, durante muitos anos tudo correu sempre mal,
com as gestações que teve. Sempre tive
uma grande empatia com ela e pensei:
Vou fazer uma novena ao Monsenhor
para que se realize o seu grande desejo de
ser mãe. Quando soube que estava grávida, fiquei muito feliz, e fiz o propósito
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a mim própria de rezar a oração todos os
dias durante toda a sua gestação para a
proteger até ao fim. Nem um dia durante
os nove meses me esqueci. Hoje já tem
uma linda menina. Obrigada, Monsenhor
Joaquim Alves Brás por esta grande graça.
Filomena Silva - Pinhel
Sou uma mãe sempre aflita, recorri
ao Servo de Deus, Monsenhor Joaquim
Alves Brás, que ele pedisse a Deus, pelos
empregos dos meus filhos o que me foi
concedido. Ainda continuarei a pedir
porque tenho outros problemas, e Deus
tem-me ajudado, sou uma pessoa de
muita fé. Envio uma pequena lembrança,
continuo a rezar todos os dias. Obrigada.
Ana Rosa - Águeda
Em reconhecimento por graças recebidas através de Monsenhor Alves Brás
envio 5 €. Agradeço as mesmas e peço
protecção para mim e para a minha família. Que Monsenhor, lá do céu, olhe por
nós e sempre nos proteja.
José Luís - Castelo Branco
Sou grande devota do Servo de Deus,
Mons. Joaquim Alves Brás, a quem recorro nas minhas aflições, na minha vida, do
dia-a-dia. O Servo de Deus faz parte da
minha companhia, está presente no meu
coração. Agradeço-lhe o alívio do enorme
desgosto, que sofria há mais de cinco
anos, por ter dado, com muito sacrifício,
à minha filha, um Curso Superior que
ela escolheu, e após terminar o Curso
casou e o marido não admitia que ela
arranjasse trabalho, perdendo algumas
oportunidades. Ao longo deste tempo,
pedi ao Senhor para ela poder trabalhar.
Tive alturas que entrei em desânimo,
mas o Senhor deu-me força e continuei a
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do Venerável Servo de Deus
pedir, pedir, todos os dias. Hoje sinto que
este meu pedido foi ouvido pois a minha
filha já está a trabalhar há alguns meses,
na sua área embora a contrato, sente-se
mais feliz e alegre. Agora continuo a pedir
a Mons. Brás que eles se compreendam e
possam criar e educar convenientemente
os seus dois filhos. Envio 30 € para o Processo de Beatificação do Servo de Deus.
Maria Amélia - Caneças
Venho agradecer a Mons. Joaquim Alves Brás a graça que nos foi concedida. Temos um filho que nos dava muita guerra
em casa, para manter certos vícios. Com
muita fé em Jesus e em Mons. Joaquim
Alves Brás o melhor aconteceu através da
novena a Monsenhor Joaquim Alves. Repentinamente, tudo mudou pois o nosso
filho foi ao médico e anda a seguir um
tratamento e já não nos leva o dinheiro de
casa que tanta falta nos fazia para comer.
Agora só lhe falta arranjar um trabalho,
mas com ajuda de Jesus e de Monsenhor
Alves Brás tudo iremos conseguir. Vamos
continuar a rezar a Novena a Monsenhor
Joaquim Alves Brás para que mais uma
vez algo de bom nos aconteça, para bem
do nosso filho. O poder de Mons. Brás
junto de Jesus é grande e rezaremos até
que as forças não nos deixem mais. Mais
uma vez obrigada a Jesus, e a Mons. J.
Alves Brás. Junto envio em vale postal de
10 € para a sua beatificação.
José Francisco - Braga
Em sinal de agradecimento ao Mons.
Joaquim Alves Brás, envio a importância
de 10 € por me ter concedido duas graças
que me fizeram muito feliz. Mons. Brás
é o meu refúgio de todos os dias. Esta
dádiva destina-se à Causa de Beatificação deste grande Servo de Deus, e que

o Senhor continue a ouvir-me sempre
por intermédio de Monsenhor Joaquim
Alves Brás.
Maria José - Faro
Peço que seja publicada uma graça
que obtive de Monsenhor Joaquim Alves
Brás. Andava muito preocupada devido
a um negócio da empresa do meu genro
pois era um prejuízo e estava em perigo
a empresa. Rezei e mandei rezar três
missas, a que assisti. Fiz a novena com
muita fé e dois dias antes de acabar a
novena, Deus foi bom, por intermédio de
Monsenhor Joaquim Alves Brás, o assunto
resolveu-se sem prejuízo para a empresa.
Envio 50 € para ajuda do Processo da sua
Beatificação. Pedia o favor de me enviar
também o Boletim Flores sobre a Terra.
Muito obrigada a Monsenhor Alves Brás.
Gisélia - Lisboa
Por intercessão de Monsenhor Joaquim
Alves Brás, Deus concedeu-me a graça de
permitir que o meu filho entrasse para a
Faculdade, depois de muitos sacrifícios. Já
não é a primeira vez que, depois de muita
fé e oração, Monsenhor intercede por mim
e pela minha família. Continuo, diariamente, a rezar, com muita fé para que continue
a proteger a minha família e a conceder-me
as graças que tanto necessito. Ofereço 40 €
para a Causa da sua Beatificação.
Zulmira – Miraflores
Eu estava nos Estados Unidos da América e sentindo a minha saúde fragilizada
recorri ao Servo de Deus Mons. Alves Brás,
do qual fui sempre devota e com fé lhe
pedi que intercedesse por mim ao Senhor,
e o nosso Bom Deus por intermédio do
Seu servo concedeu-me duas graças:
1ª Fiz uma estractomia geral onde tirei
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Graças obtidas por intercessão
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um grande tumor, que graças a Deus e ao
seu Servo não era maligno. Tudo correu
muito bem e ao fim de 24 horas tive alta.
2ª Depois de tudo isto e ao fim de um
ano e meio sensivelmente apareceu-me
outro tumor, desta vez maligno, localizado num rim, onde depois de alguns
exames e uma operação fiquei tão bem
que os médicos disseram que eu devia ter
algum santo a interceder por mim. Graças
ao Servo de Deus Mons. Alves Brás, não
necessitei, nem de quimioterapia, nem de
radioterapia. Pois foi a ele que eu sempre
recorri com muita fé. Em agradecimento
ao Servo de Deus, envio meu contributo
de 100 €. Gostava que estas graças fossem publicadas para que ajudem outros
irmãos a terem fé neste santo.
Emília Almeida – Felgueiras
Em agradecimento de uma graça recebida através de Monsenhor Joaquim
Alves Brás, a quem recorri, junto envio um
cheque de 20 € para a sua beatificação.
Demos Graças ao Senhor.
F.S. - Maia
Há mais de um ano tive o cancro da
mama, e estava no IPO de Coimbra,
quando tomei conhecimento desta maravilhosa obra e do seu fundador! Aqui
estou enviando 100 €, não é muito, mas
é do fundo do coração, por Deus me ter
dado a vida, ao fim de um longo e penoso sofrimento! Para mim e para toda
a minha família.
Maria Jesus - Barreiro
Agradeço a Deus a graça que me foi
concedida pelo Monsenhor Joaquim Alves
Brás e ofereço 25 € para a Beatificação.
Agradeço a sua publicação.
Telma Maria - Abrantes
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Em agradecimento por graças recebidas
através de Monsenhor Alves Brás, ofereço
50 € para a Causa da Beatificação. Que
Deus abençoe todas as pessoas que por
intermédio do Monsenhor são atendidas
Maria da Luz – Alcobaça
Agradeço a Deus que, por intercessão de
Mons. Joaquim Alves Brás, me concedeu
a graça de proteger os meus filhos que
andam na estrada. Agradeço e continuo a
pedir saúde, alegria e protecção para mim
e para toda a minha família. Envio 20 €
para ajudar a Causa de Beatificação de
Mons. Joaquim Alves Brás a quem tenho
recorrido em horas de aflição.
Luzia – Vila Real
Mais uma vez envio a pequena oferta
de 10 € em agradecimento de graças,
por intercessão de Monsenhor Joaquim
Alves Brás e que o possamos ver muito
em breve nos altares.
Maria do Céu - Vila Real
Agradeço a Deus a graça concedida por
Mons. Joaquim Alves Brás. Envio 20 € e
peço a Deus que a sua Beatificação seja
rápida e que continue a interceder pela
minha querida neta que tem 31 anos, é
uma boa menina e está a sofrer de cancro.
Já foi operada, está fazer quimioterapia
está tudo a correr bem, mas peço-vos,
queridas Cooperadoras, que rezem pela
Andreia Filipa. Uma avó aflita, obrigada.
Maria José - Lisboa
Venho agradecer a graça que me concedeu Monsenhor Joaquim Alves Brás, a
quem recorri e a graça que pedi foi ouvida
e atendida. Envio 25 € conforme prometi
Continua na pág. 8

Homenagem de Crianças
Casa-Museu Monsenhor Alves Brás
As Crianças do Jardim de Infância da Obra
de Santa Zita da Covilhã juntamente com
os seus familiares e os Meninos do Centro

de Acolhimento Temporário da Obra de
Santa Zita de Castelo Branco e respectivas
Educadoras, deslocaram-se a Casegas, no
dia 17 de Março de 2012, para celebrar
“O Dia do Fundador”, Venerável Padre
Joaquim Alves Brás.
A tarde teve o seu início na “Casa Museu Monsenhor Alves Brás” na qual fomos
muito bem recebidos pela Maria de Fátima
Castanheira, que fez uma visita guiada
pelo museu e apresentou, de uma forma
muito cativante, a história da vida e da
obra de Monsenhor Brás. Todos os presentes estiveram atentos e interessados,
as crianças mostraram-se muito receptivas,
entusiasmadas e participativas.

Depois ofereceram a Monsenhor Alves
Brás os trabalhos que fizeram, respectivamente no Jardim-de-infância, e no Centro
de Acolhimento.
Monsenhor Brás, viveu a fazer
o bem e deixou por onde passou
muito amor, muito trabalho, muita
luz e muita esperança… De facto
Monsenhor vive ainda nas várias
Instituições que nos deixou e neste
dia de festa todos nos sentimos ainda
mais próximos dele.
No Centro de Cooperação Familiar
as crianças apresentaram-nos uma
encenação intitulada: “As Raízes da
Família”. Se cuidarmos das raízes, a
árvore florescerá e dará frutos. Tam-

bém aqui, evocámos Monsenhor Alves Brás
e relevámos a importância que ele sempre
deu à família considerando-a “a nascente
da humanidade.”
A terminar as crianças, Educadoras e Auxiliares cantaram em jeito de homenagem
a canção: “Obrigado Padre Brás”
Parabéns a todos, crianças e adultos que
preparam e realizaram este maravilhoso
dia em Casegas, em honra do Padre Brás.
Maria Antonieta Martins
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a Mons. Joaquim Alves Brás. Gostaria
que a graça fosse publicado em “Flores
sobre a Terra”, e peço que me enviem a
Novena. Obrigada.
Maria Susana - Aveiro
Conheci a figura do Venerável Mons.
Joaquim Alves Brás em 2010, quando fui
acolhida na Casa de Santa Zita à Estrela
por doença do meu marido. Agora agradeço uma graça concedida a um familiar
seu. Muito grata, envio a oferta de 10 €.
Almerinda Mendes
- Angra do Heroísmo
Em 2006 fui operada ao joelho direito
e tive de pôr uma prótese. Quando me
tiraram os tubos que recolhiam as impurezas, tive uma grande hemorragia. Levei
uma transfusão de sangue de 3 litros. O
médico assistente passou a noite a acompanhar-me dado o meu estado. Fiquei
muito debilitada. Pedi ajuda a Deus por

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

intercessão de Mons. Joaquim Alves Brás.
Fizemos uma Novena ao Mons. e durante
a Novena comecei a sentir-me melhor.
Prometi ajudar a Causa de Beatificação
se regressasse a casa e pudesse fazer a
minha vida normal. Hoje ainda tenho a
prótese, mas recuperei a minha saúde
física e mental, pois vivia muito angustiada. Agradeço a Monsenhor a grande
graça que me concedeu. Envio 20 €
para a Causa. Agradeço que publiquem
esta graça no vosso Boletim.
Maria Paulina - Lajes do Pico Açores
Para a beatificação do Venerável Mons.
Joaquim Alves Brás, ofereço 50 € pelas
graças recebidas e que a sua intercessão
junto do Senhor conceda ao João Nuno
um emprego estável. Peço ao Senhor
que nos conceda a graça de Monsenhor
Joaquim Alves Brás seja Beatificado pela
sua vida dedicada ao bem de todos.
Marcelina Fonseca - Lisboa
Ofereço 20 € para a Beatificação de
Monsenhor Joaquim Alves Brás a quem me
sinto devedora de imensas bênçãos recebidas, para além dos princípios que defendia
e, em grande parte norteiam a minha vida.
Mª José Reis - 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

