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Padre Brás:
Um coração compassivo
Na perspectiva do próximo jubileu,
centrado na misericórdia, é justo salientar
esta virtude na vida do Servo de Deus Pe.
Joaquim Alves Brás. O próprio Instituto das
Cooperadoras da Família tomou como mote
para o próximo ano «Pe. Brás: um coração
compassivo e empreendedor».
Ao olhar para a vida sacerdotal do
Pe. Brás, não podemos deixar de constatar
como ele se “compadeceu” dos mais fracos,
identificados por ele nas “criadas de servir”,
as quais eram muitas vezes vitimas de exploração económica e sexual. O confronto com
essa realidade de injustiça e de sofrimento
despoletou nele, em coerência com a atitude de Cristo perante a multidão com fome,
toda uma série de iniciativas no sentido de
promover e proteger, de formar e estimular,
as jovens à procura de melhores condições
de vida. Foi esse “sentir com Cristo” que o
fez ter compaixão dessa faixa humana e o
despertou para actuar as respostas então
julgadas oportunas.
A sua compaixão não se deixou asfixiar
pelos melodramas vividos nem pelas fraquezas do grupo em crescimento nem pelas
críticas ou oposições de outros sectores.
Ao mesmo tempo forte e misericordioso,
o Pe. Brás dedicou-se, de alma e coração,
às jovens que ia encontrando, atraindo-as

a formar uma família que pudesse servir de
fermento e testemunho de misericórdia no
seio das famílias. Neste trabalho oculto de
formação, se situa uma parte ignorada do
seu coração misericordioso, que às jovens
ouvintes propunha, com uma alma nova, a
metodologia do Evangelho: oração, trabalho, diálogo.
Foi nesta forja que ele foi mestre e
testemunha. A dureza do seu discurso
era, por vezes, expressão da “ira sagrada”
enquanto expressão de compaixão perante
as situações de pecado e de injustiça que
ele procurava denunciar. Com paciência e
perseverança, dedicou-se de tal forma a
este apostolado e a este ideal que muitas
discípulas o seguiram e decidiram conformar as suas vidas com Cristo, mediante
uma consagração que devia testemunhar
a “compaixão” do Mestre.
Consciente cada vez mais de que a
família era a célula fundamental da Igreja
e da sociedade, a compaixão do Pe. Brás
envolveu também as famílias – um ideal que
o fez sonhar e sofrer. Como Jeremias, a compaixão do Pe. Brás passava pelo sofrimento
por causa dos males que ameaçavam e corroíam as famílias. Alicerçado na compaixão,
o seu coração plantou a boa semente, que
desabrochou em frutos abundantes, apesar

Padre Brás:
Um coração compassivo
de a morte o ter surpreendido a meio da
caminhada…
Uma frase de Santo Ambrósio reproduz o
estilo de vida do Servo de Deus, ao mesmo
tempo que constitui uma interpelação permanente para as suas discípulas: «Onde há
misericórdia, está o espirito de Jesus. Onde
há rigidez, estão apenas os seus ministros».
Quando os discípulos de Jesus desco-

brirem e viverem a verdade contida nestas
palavras, então a compaixão passará a ser
amor em acção, abertura ao outro e compreensão dos problemas que pesam sobre o
próximo. Pela vida do Pe. Brás ficamos a saber do que um coração compassivo é capaz.
Mons. Arnaldo Pinto Cardoso,
Postulador da Causa

Graças obtidas por intercessão
do Venerável Servo de Deus
Agradeço a Deus por intermédio Venerável Servo de Deus, Mons. Joaquim Alves
Brás, as graças recebidas. Continuo a rezar,
pois tenho fé que em breve seja Beatificado.
Agradeço a publicação, das graças. Envio 40 €
para a sua Beatificação.
Maria - Travassos

Por este meio, venho agradecer a Mons.
Joaquim Alves Brás que intercedeu por mim
diante de Deus Nosso Senhor para que eu
recebesse esta graça. Junto envio 20 € para
a Causa da sua Beatificação. Acredito que
a Beatificação seja o mais rápido possível.
Muito obrigada, Monsenhor.
Margarida - Penafiel

Mais uma vez agradeço ao Monsenhor
Joaquim Alves Brás as graças que me tem
concedido, pois a paz, a saúde, e sorte nas
nossas vidas não nos tem faltado. Espero
também que se lembrem de nós nas vossas
orações, principalmente do meu filho, pois
é portador de esclerose múltipla. Graças a
Deus ele tem passado bem, embora esteja
a fazer tratamento, todas as semanas, para
que não haja evolução da doença. E mais
uma vez graças a Deus não tem sequelas,
mesmo depois de ter sintomas da doença.
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Envio 25 € para o processo de Beatificação
de Monsenhor Joaquim Alves Brás.
Aurora - Rio Maior

Envio o donativo de 10 € em agradecimento, pelas graças recebidas por intercessão de Mons. Joaquim Alves Brás, ao
qual recorro com frequência. Que por seu
intermédio o Senhor continue a derramar
sobre a terra as graças que tanto precisamos. Precisamos de mais amor, justiça e paz
para toda a humanidade.
Maria Rosa - Oliveira do Bairro

Recorri a Mons. Brás numa hora de
aflição, na altura dos exames na faculdade
de medicina, o qual me concedeu a graça
de passar de ano. Agradeço enviando 20 €
para ajuda da sua beatificação.
João - Caldas das Taipas

Escrevo para comunicar uma graça que
recebi do Venerável Mons. Brás que passo
a descrever: Tenho uma sobrinha casada
há cerca de doze anos, que desejava ter
filhos mas não conseguia engravidar. Depois de algumas tentativas, da primeira vez
abortou. Continuou com desejo de ser mãe
por isso eu tenho recorrido a Mons. Brás e

Graças obtidas por intercessão
do Venerável Servo de Deus
em Agosto passado comecei a fazer-lhe a
novena com toda a confiança. Em Outubro
ficou grávida, e graças a Deus e ao seu Servo
está tudo a correr bem e ela feliz diz já sentir
o coraçãozinho a bater. Eu continuo a rezar
a Mons. Brás para que tudo corra bem e
estes pais possam realizar o seu sonho e a
sua missão.
Isilda da Luz - Queluz

Ofereço 40 €, em agradecimento pelas
graças que recebi do Venerável Pe. Alves
Brás.Tem-me valido em muitas dificuldades
da minha vida. Com muita fé continuo a
recorrer a esse Venerável Santo, pois estou
novamente com um grave problema de saúde. Espero que este santo escute as minhas
suplicas que bem preciso.

Mons. Brás e peço para rezarem comigo,
pela minha filha para que tenha êxito nos
estudos. É muito importante para ela.
Isabel Augusto - Caldas da Rainha

Agradeço uma graça ao Mons. Joaquim
Alves Brás. A minha nora foi operada, a um
cancro nos intestinos, e fez quimioterapia.
Agora apareceram-lhe dois nódulos no
fígado. Peço-vos uma oração especial, por
ela. Agradeço a Deus e ao Mons. Joaquim
Alves Brás, e continuo a rezar pois o meu
neto precisa da mãe. Junto envio 20 €
para a causa de Beatificação Obrigada,
meu Deus pelo teu santo que está no céu,
a ajudar-nos aqui na terra.
Ermelinda - Lousã

Manuel, Agostinho - Vila Real

Peço e agradeço a publicação no “Flores
sobre a Terra”. Agradeço a Deus Nosso Senhor, todas as graças que me tem concedido
através do Seu Servo Mons. Joaquim Alves
Brás, de quem sou devota. Obrigada Monsieur, peço que me ajude sempre nos meus
momentos de aflição. Junto envio uma
pequena lembrança para o seu processo
de beatificação.
Ana Santos - Lisboa

Agradeço do fundo do coração a Mons.
Joaquim Alves Brás, por diversas graças
que me tem concedido, desde a saúde na
família e por mais diversas razões. Se for
possível agradeço a publicação em Flores
sobre a Terra. Envio 20 € para a Causa da
Beatificação de Mons. Joaquim Alves Brás.
Conceição G. – Vila do Conde

O Venerável Mons. Joaquim Alves Brás
concedeu-me a graça da cura de uma grande infeção. Em reconhecimento envio 10 €
para a sua beatificação. Continuo a rezar a

Flores sobre a Terra
Flores nos Acontecimentos
Vida ao acaso não há
Ninguém é criado à sorte
Deus-Pai a cada um dá
Rumo, na vida e na morte
Ser grande ou ficar pequeno
Vencer, também fracassar,
Tudo tem sentido pleno
P’ra quem se deixar amar
O Padre Brás, que assim viu,
No seu sofrer descobriu
O rumo, a vocação
Que ele ‘spalhe flores nos momentos
Daqueles acontecimentos
Que chamam à conversão
Maria Teofania
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Dia Mundial das Missões
Abertura do cinquentenário da morte
do Venerável Pe. Brás
O dia Mundial das Missões, instituído
por Pio XI em 1926 e que a Igreja celebra
anualmente no penúltimo domingo de
Outubro é um acontecimento eclesial de
grande alcance, a dizer-nos e fazer-nos
sentir a intrínseca dimensão missionária
da nossa vida cristã.
“Neste ano de 2015, diz o Papa na sua
Mensagem, o Dia Mundial das Missões,
tem como pano de fundo o Ano da Vida
Consagrada, que serve de estímulo para
a sua oração e reflexão. A dimensão missionária, que pertence à própria natureza
da Igreja, é intrínseca também a cada
forma de vida consagrada, e não pode
ser transcurada sem deixar um vazio que
desfigura o carisma”.
É com esta consciência eclesial que a

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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Postulação, juntamente com a Família Blasiana, assinala precisamente no dia Mundial das Missões o início das celebrações
do Cinquentenário da morte do Venerável
Pe. Joaquim Alves Brás, dinamizadas pelo
tema: “Pe. Brás: um coração compassivo
e empreendedor”.
A Vice-Postulação convida todos os
Amigos e Apóstolos da Causa a participarem nas celebrações jubilares que vão
decorrer ao longo de 2015/2016, com
incidência em três momentos mais significativos: Abertura do Ano 18/10/2015;
Celebração propriamente dita 13/3/2016
e a 19/6/2016 o Encerramento do Ano
Jubilar.
Acreditamos ser, este ano, um tempo
de graça para mais aprofundarmos o
conhecimento da pessoa, da vida e da
multiforme acção eclesial do Venerável
Pe. Brás e nos deixarmos entusiasmar
pelos ideais que lhe encheram a alma.
Maria de Fátima Castanheira

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

