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A Família
no centro das atenções da Igreja
Ao olhar hoje para a realidade familiar,
percebe-se de imediato a urgência e a
relevância do tema, a tratar nas próximas
assembleias sinodais, a realizar no Vaticano:
Desafios Pastorais da Família no contexto
da Evangelização, de 5 a 19 de Outubro
de 2014 e de 4 a 25 de Outubro de 2015:
Jesus Cristo revela o mistério e a vocação
da pessoa humana e da família.
Com estas iniciativas, que por sua natureza envolvem toda a Igreja, quer o Papa
Francisco prosseguir no aprofundamento,
atualização, enriquecimento e ampliação
dos ensinamentos doutrinais e pastorais do
Magistério pós-conciliar, sobretudo a partir
da Exortação Apostólica Familiaris Consortio, de João Paulo II, o “Papa da Família”.
A esta luz e recuando algumas décadas
no tempo podemos olhar para a pessoa e
ministério do Venerável Padre Joaquim Alves
Brás, conduzidos pelo seu Postulador Mons.
Arnaldo Pinto Cardoso, que dele escreve no
início da década de 90:
“Mons. Joaquim Alves Brás foi um zeloso
apóstolo da família em Portugal. A sua obra
e os escritos que nos deixou falam desse
zelo, que brotava da consciência da sua missão de padre. Confrontado com a situação
dramática sob o aspeto económico e moral
em que muitas empregadas domésticas se

encontravam no seu tempo, começou por
se dedicar à formação das jovens desamparadas que se encontravam no serviço
doméstico, para depois se consagrar ao
apostolado familiar”.
“Mons. Alves Brás olhou para a família
como força, raiz, célula da vida social, mas
também como ‘Igreja doméstica’. Ainda
antes do Concílio Vaticano II, ele investiu
todas as suas energias, precisamente para
que a família vivesse como Igreja doméstica. Porque isso era fundamental para uma
sociedade que se desagregava, ele procurou
que a família fosse aquilo que, de facto,
deveria ser, isto é, a imagem da Trindade.
«A família – anotava o Pe. Brás – é a
principal escola das virtudes sociais, das
quais todas as sociedades necessitam...
E ela está doente e desorientada, porque
lhe têm faltado os meios de preparação e
formação dos seus membros. Salvemos a
família e salvaremos o mundo».
Portanto, é para esta realidade que Mons.
Brás estava desperto e para a qual todo o
seu empenho, todo o seu esforço, estava
orientado. “E na família, era a pessoa que
estava na raiz das suas canseiras e era a
fonte da sua alegria”.
Maria de Fátima Castanheira

Graças obtidas por intercessão
do Venerável Servo de Deus
Em agradecimento pelas graças
recebidas por intercessão do Venerável
Servo de Deus, Joaquim Alves Brás e
para ajudar a Causa da sua Canonização envio 20e.Tive um problema de
gripe que não dormia noite e dia. Rezei
a Novena e no fim de rezar a Novena
senti-me logo melhor, assim como me
tem ajudado a resolver mais problemas
da minha vida. Por isso agradeço a Deus
e a Joaquim Alves Brás e continuo a
rezar para que ele continue a ajudar-me nas minhas dificuldades. Obrigado.
João - Ourondo

Agradeço uma graça ao Monsenhor
Alves Brás. A minha filha foi despedida
do seu trabalho. Eu fiz a Novena ao
Monsenhor Alves Brás e ao fim de três
dias ela foi chamada para a mesmo
emprego, e lá continua a trabalhar toda
satisfeita da vida. Por isso envio 20 euros para a sua Beatificação, porque ele é
um Santo que está no Céu a ajudar-nos
aqui na terra. Agradeço muito porque
o meu pedido foi atendido.
Maria - Casegas

Agradeço a Deus as graças que me
concedeu através de Mons. Joaquim
Alves Brás relativas à minha saúde.
Pedi a este santo e ele ouviu-me e tive
um grande alívio, por não ser preciso
ir a Coimbra fazer outro exame. Muito
obrigada e que o meu querido amigo
e fiel santo nunca me abandone. Foi
a primeira vez que lhe pedi esta graça
e ele atendeu ao meu pedido. Envio
cinco euros para a Beatificação. O meu
marido e eu não temos emprego fixo,
mas tenho fé que a nossa pequena
venda irá triplicar daqui para a frente.
Obrigada, meu Deus pelo teu santo que
veio até mim.
Ausenda - Covilhã
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Sou devota de Mons. Joaquim Alves
Brás. Fiquei a conhecê-lo através do
Boletim Flores sobre a Terra. Gostava
muito de ter a sua novena. Continuo a
rezar com devoção e fé. Muito obrigada ao Venerável Servo de Deus, Mons.
Joaquim Alves Brás, por atender o
meu pedido e pelas graças recebidas.
Agradeço também a todos quantos
trabalham nesta santa causa.
Ana Bela - Oliveira do Bairro

À Vice-Postulação do Venerável
Servo de Deus, Joaquim Alves Brás
envio 20e para ajudar a Causa de
Beatificação e agradecer as graças que
me concedeu. Rezo todos os dias e faço
a Novena sempre que posso, pedindo
a Deus pela intercessão de Monsenhor
Joaquim Alves Brás, as graças que
preciso. Peço e agradeço que este
testemunho seja publicada em Flores
sobre a Terra.
Maria Pereira – Vila Franca

Venho por este meio oferecer uma
ajuda para a Beatificação do Monsenhor Joaquim Alves Brás, e comunicar-vos que fiz uma cirurgia ao joelho que
correu muito bem, assim como, a sua
recuperação está a decorrer. Agradeço
a Deus esta graça que me concedeu
através do Venerável Mons. Joaquim
Alves Brás.
Maria de Lurdes - Joanne

Sou grande devota de Monsenhor
Joaquim Alves Brás. E sempre sou
atendida nas minhas preces. Muito
agradeço a sua intercessão junto de
Deus Nosso Senhor. Junto envio cem
euros para a Postulação do Venerável
Servo de Deus, Monsenhor Joaquim
Alves Brás, em agradecimento por mais
uma graça, de aluguer imobiliário.
Maria de Lurdes - Aveiro

Graças obtidas por intercessão
do Venerável Servo de Deus
Em sinal de reconhecimento e gratidão, pelos favores celestes e várias
graças que Deus me tem concedido
através do Venerável Mons. Joaquim
Alves Brás, envio uma ajuda para as
despesas do seu Processo. Todos os dias
rezo a sua oração pedindo graças para
mim e para as famílias, que tanto precisam de ajuda, neste tempo de crise.
Maria da Conceição - Guarda

Para a beatificação de Monsenhor
Joaquim Alves Brás, envio 10e em
sinal de gratidão pela graça concedida
do meu irmão ter arranjado trabalho.
Agradeço a publicação em Flores sobre
a Terra. Fico muito grata e continuarei
a rezar para que, junto de Deus Pai,
Monsenhor Joaquim Alves Brás nos
conceda as graças que lhe pedimos.
A. J. - Beja

À Vice-Postulação da Causa de Canonização do Venerável Servo de Deus,
Joaquim Alves Brás envio cinco euros
em vale de correio, como agradecimento por uma graça concedida. Agradeço
a publicação em Flores sobre a Terra.
Maria José - Penafiel

Venho por este meio agradecer a
Monsenhor Joaquim Alves Brás pelas
ajudas solicitadas, pois tenho sido sempre atendida. Junto envio 20 e para o
Processo de Beatificação de Monsenhor
Joaquim Alves Brás.
Maria Adelaide - Guimarães

Para ser publicado no Boletim Flores sobre a Terra: Agradeço a Deus
por intermédio de Monsieur Joaquim
Alves Brás, as graças recebidas. Envio
20e para a Causa da sua Beatificação.
Continuo a rezar-lhe sempre, pois tenho
muita fé, neste “bom amigo”. Espero

que seja Beatificado o mais depressa
possível, pois estou desejosa de o ver
nos altares. Muito obrigada Monsieur
Alves Brás.
Ana Santos – Luanda

Para Causa de Monsenhor Joaquim
Alves Brás envio 20 euros para cumprir
uma promessa que lhe fiz se a gravidez
da minha nora corresse bem. Foi o que
aconteceu e temos uma menina linda
e saudável. Muito obrigada, temos um
santo no Céu a pedir por aqueles que
nele têm fé.
Rezo a Monsenhor Joaquim Alves
Brás e agradeço muito as graças recebidas por seu intermédio, agradeço
principalmente pela minha filha seguir

Flores sobre a Terra
Flores no ‘jardim’ – família
Desde o Éden primitivo
Jardim-Mor por Deus plantado
Todo o casal “permitido”
Pode ser abençoado
No altar, por Deus queridos
Numa só carne, em amor,
Homem e mulher unidos
São um jardim promissor
Flores e frutos sem estações
Cobrem, por mil gerações,
Famílias que a Deus apraz
Bênçãos qu’Ele dá, por seus santos,
Da terra aos quatro cantos,
Tal como Monsenhor Brás.
Maria Teofania
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Graças obtidas por intercessão
do Venerável Servo de Deus
na vida o que sempre sonhou. Ofereço
55 euros para a sua Beatificação.
Elísio - Mangualde

O Venerável Mons. Joaquim Alves
Brás, tem uma grande importância
na minha vida, a ele dirijo as minhas
orações todos os dias. Imploro e espero com fervor a sua beatificação.
A importância de 25e é destinado à
Causa da Beatificação. Agradeço todas
as graças recebidas por sua intercessão,
pois ele me ajuda nas preocupações e
consumições do dia-a-dia.
Mª Rosa - Santo Tirso

Envio 10e em agradecimento ao
Monsenhor Joaquim Alves Brás, por
tanto me ter ajudado, nos meus problemas e da minha família. Peço-lhes

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
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uma oração especial pela minha neta
que está quase a acabar o estágio,
e com dificuldades de trabalho. Que
Monsenhor Joaquim Alves Brás a guie.
Mª do Céu - Vila Real

Venho agradecer o envio da Novena
do Venerável Mons. Joaquim Alves Brás.
O meu pedido ao Mons. Joaquim Alves
Brás foi ouvido, pois o meu filho está no
novo local de trabalho. Envio 20e para
a Vice-Postulação. Muito grata.
Maria Encarnação - Lisboa

Quero agradecer a graça que nos
foi concedida por intermédio de Mons.
Joaquim Alves Brás. O meu marido
andava com um colega e demos conta
que não era boa companhia. Juntos
rezamos e pedimos ao Servo de Deus
que nos ajudasse, porque ele é o nosso
guia. Noutros momentos temos-lhe
pedido e ele tem-nos atendido. Por isso
temos bons motivos para agradecer a
Deus a intercessão do Servo de Deus,
Mons. Joaquim Alves Brás.
Filomena Gomes - Valladolid

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
Maria de Fátima Castanheira Baptista
Rua de Santo António à Estrela, 35
1399-043 LISBOA - Tel. 213942420
E-mail: beatificacao@padrealvesbras.com
Site:www.padrealvesbras.com

