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Jornada de oração
pela santificação dos sacerdotes
S. João Paulo II declarou a 25/3/1995 a
Solenidade do Sagrado Coração de Jesus
como o Dia de Oração pela santificação
dos Sacerdotes. A partir de então, a Igreja
promove anualmente a Jornada Mundial de
Oração pela Santificação dos Sacerdotes,
que este ano ocorre a 3 de junho. O seu
principal objetivo é ajudar os sacerdotes
a configurarem-se cada vez mais com o
Coração de Jesus, Bom Pastor.
Com esta iniciativa a Igreja convida todos os fiéis a manifestarem o seu apreço e
estima pelo dom do sacerdócio e a rezarem
pelos sacerdotes, ciente de que só através
da oração intensa e fervorosa dos fiéis, os
sacerdotes podem viver dignamente o seu
ministério sacerdotal na santidade. Sabemos
que sem a luz do Espírito e a força da Graça
é impossível ao homem ser santo, e é neste
sentido que a oração do povo de Deus se
torna imprescindível para o crescimento da
santidade na Igreja.
“Reconheceu-se – escreve o Pe. Brás nos
anos 50 – que, sem sacerdotes piedosos
e santos, nada se conseguiria; por isso as
Cooperadoras da Família devem implorar
constantemente de Deus a graça de dar à
Sua Igreja Sacerdotes segundo o Seu Divino Coração e cooperar com eles nas suas
atividades apostólicas e sociais, sobretudo
nas que forem mais diretamente em benefício da família” (13/SF 6). Hoje, tanto ou

mais do que ontem, a Igreja e o mundo
precisa de sacerdotes segundo o Coração
de Cristo, sacerdotes “firmes na fé, alegres
na esperança, perseverantes na oração e
corajosos na tribulação” (Rm 12,12), sacerdotes conscientes do seu ser dom de Deus
para o mundo.
“O Padre deve tender constantemente
à perfeição e santidade sacerdotais – anota
o Pe. Brás em 1955 – deve viver unido a
Cristo, como o ramo unido ao tronco. Desta
união lhe virá toda a força e fecundidade. O
sacerdote é outro Cristo; por isso só viverá
o seu sacerdócio, se viver como Cristo.
Ora Cristo, Sumo e Eterno Sacerdote, fez
a doação inteira e total da sua vida ao Pai
e, por amor do Pai, aos homens. Assim o
padre há de ter ao Pai um amor apaixonado,
devotado, dando-lhe em toda a sua vida, o
primeiro plano ‘sobre todas as coisas’, tudo
fazendo por Ele e para Ele. O padre que
assim viver o seu sacerdócio, não sentirá o
desalento perante os sacrifícios exigidos pela
vida interior ou pelo apostolado. Pelo Pai,
com Cristo, tudo se torna suave e leve...”
(2/R a 17).
Entremos de corpo inteiro no dinamismo
espiritual desta jornada de Oração, bendizendo e pedindo ao Senhor que conceda à
Sua Igreja sacerdotes sábios e santos.
Maria de Fátima Castanheira

Graças obtidas por intercessão
do Venerável Servo de Deus
Venho agradecer a Deus, por intercessão do Servo de Deus Joaquim Alves Brás,
as graças que me tem concedido e peço
que continue a atender, junto de Deus, os
meus pedidos. Eu continuo a rezar com
muita fé. Agradeço que publiquem no
“Flores sobre a Terra”. Envio 20 € para a
Causa da sua Beatificação e agradeço o
livrinho da Novena.
Maria - Tomar

Mais uma vez agradeço a graça recebida através do Servo de Deus, Mons.
Joaquim Alves Brás. O meu filho andava
com problemas com a esposa, e já falavam em divórcio. Eu ‘virei-me’ para o
Mons. Brás pedi-lhe que os iluminasse
e, a graça que lhe pedi foi concedida. Já
estão bem, graças a Deus tudo voltou a
ser como dantes. Prometi publicar esta
graça. Muito obrigado.

transferência de 20€ via Multibanco, para
a Causa da Beatificação.
Maria Ester - Paço de Arcos

Envio 20€ para a Vice-Postulação da
Causa de Canonização do Venerável
Servo de Deus, Joaquim Alves Brás, em
reconhecimento da graça que Mons.
Joaquim Alves Brás me concedeu de
melhorar de uma queda que dei em casa,
depois da morte do meu marido. Tenho
uma grande devoção, por isso rezo sempre a este santo.
Carmen Ricote - Madrid

Agradeço a Deus, por intermédio
de Mons. Joaquim Alves Brás, a graça
recebida e agradeço a publicação. Envia
55 € para a Causa da sua Beatificação, a
muito grata.

Maria – Guarda

Maria Rosa - Caldas da Rainha

Fiz curso de Educadora de Infância sob
a “proteção” do Servo de Deus, Joaquim
Alves Brás. Sendo uma pessoa de Fé, sei
que não posso ignorar essa prece que um
dia dirigi ao Servo de Deus, para alcançar
com sucesso um objetivo que me propus
aos 42 anos, e me fez sentir mais realizada, enquanto pessoa. Envio 10 € como
agradecimento.

À Vice-Postulação do Venerável Servo
de Deus Monsenhor Joaquim Alves Brás
envio 30 € em agradecimento das graças
recebidas: emprego para o meu filho que
tem sido tão difícil; as melhoras que estão
a ser notórias da cirurgia a um cancro da
mama da minha comadre e as melhoras
físicas e psicológicas da minha filha. Vou
continuar a pedir e a agradecer porque
com a ajuda de Deus tudo é possível. Rezo
com muita fé e devoção ao Venerável
Mons. Joaquim Alves Brás. Peço a Deus
que seja em breve a sua Beatificação,
Nosso Senhor o leve aos altares e que
continue a proteger a minha família.

Helena – Castelo Branco

Agradeço a Deus por intercessão de
Mons. Joaquim Alves Brás a graça de a
gravidez, de alto risco, de minha filha
ter chegado ao fim e tudo ter corrido
bem, quando as expectativas não eram
as melhores. Podemos dizer que temos
um bebé ‘milagre’ neste momento com
um mês. Já mandei celebrar uma missa
em Acção de graças mas gostaria que
esta graça fosse publicada. Fiz, hoje uma
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Isabel – Almada

Para agradecer a Mons. Joaquim Alves
Brás a graça que lhe pedi pela minha neta
que esteve muito doente e por outras,
pelas quais peço todos os dias, mando

Graças obtidas por intercessão
do Venerável Servo de Deus
setenta euros. Peço para que Deus a ajude
e a livre de todos os perigos. Ela este ano
perdeu a escola por causa da doença, mas
peço a Mons. Joaquim Brás que a ajude e
a proteja, para ela seguir o estudo. Sou a
avó tenho 85 anos, e peço que me mande
uma ou duas estampas. Todos os dias rezo
por mim, minha família, pela paz de todos
e de todo o mundo.
Maria Bretão - Angra do Heroísmo

A minha mãe deu entrada no hospital
com muitas dores abdominais, vómitos e
até chegou a desmaiar. Tudo indicava que
seria algo que tivesse comido no dia anterior, mas a notícia do médico deixou-nos
completamente sem chão, quando nos foi
informado que a minha mãe tinha uma
infeção no Pâncreas. Pensei o pior. Pois
já tinha vivido uma situação idêntica com
um familiar que veio a falecer com um
problema no Pâncreas. Naquele instante
pedi muito a Monsenhor Joaquim Alves
Brás para que o pior não acontecesse.
Depois de alguns dias de internada a
infeção passou e ela teve alta. Envio 20 €
para a Causa de beatificação. Gostaria
que publicasse, para que muitas pessoas
possam conhecer estas graças recebidas.
Teresa - Fundão

Pelas graças obtidas através de Monsenhor Joaquim Alves Brás, vimos agradecer
a sua intercessão, a formatura da nossa
filha e a ajuda que nos tem dado, na resolução dos nossos problemas de saúde.
Oferecemos a dádiva de 20 € para sua
Beatificação.
Elísio e Esposa - Mangualde

Fui sempre muito devota do Mons. Alves Brás. Pedi-lhe uma grande graça para
que a minha neta conseguisse arranjar
trabalho. Essa graça foi-me concedida e

estou muito contente e continuo a rezar.
Por isso agradeço muito a Mons. Alves
Brás. Durante o ano faço várias vezes a
Novena. Junto 25 € para a beatificação
do Servo de Deus, Mons. Joaquim Alves
Brás e peço para ser publicada esta graça.
Maria do Céu - Casegas

Agradeço a Deus, que por intermédio
do Servo do Senhor, Mons. Alves Brás,
me concedeu mais uma vez uma grande
graça, relacionada com um assunto de carácter profissional, relacionada como meu
marido e um cliente. Em agradecimento,
envio 50 € para a Canonização do Mons.
Alves Brás, pois sempre me tem ouvido
em momentos de aflição.
Maria de Lurdes - Aveiro

Flores sobre a Terra
Flores sobre a Igreja
Sempre a par com a Igreja
Sentir com ela os anseios
Estar onde quer que ela esteja
Seguir-lhe os fins e os meios
Foi lema do Padre Brás
Que a Igreja amou e serviu
“No arado sem olhar p’ra trás”
Quantos sulcos ele abriu!
Flores sobre a Igreja derrama
Hoje, nas mãos de quem ama
A vocação divinal
É o grande intercessor
De todo o que tem amor
Ao múnus sacerdotal
Maria Teofania
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Peregrinação Internacional a Fátima
Clausura do cinquentenário
da morte do Pe. Brás
A Família Blasiana, Apóstolos e
Amigos da Causa de Beatificação
do Venerável Servo de Deus Mons.
Joaquim Alves Brás, em Vésperas de
Pentecostes rumaram a Casegas, terra
Natal do seu Fundador e no silêncio
das origens, “Com a Família no horizonte – Fortalecer-se na Fonte”. Depois
de uma visita orante à “Casa Museu
Monsenhor Alves Brás” o Teólogo
Dr. Juan Ambrósio, fez uma magnífica
conferência “50 anos depois está vivo!
A família no horizonte da missão”, desafiando a Família Blasiana a responder
com coragem, ousadia e criatividade,
aos desafios da família de hoje.
A Peregrinação internacional a
Fátima, em 19/6/2016, encerra as Co-

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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memorações dos 50 anos de morte do
Pe. Brás. Seguindo o seu ensinamento
de assíduo peregrino de Fátima, vamos
em pleno Ano Santo da Misericórdia
para, com a Maria, Mãe da Divina Misericórdia e Mãe nossa, louvar e agradecer a Deus o dom do Venerável Pe.
Joaquim Alves Brás e todas as bênçãos
e graças que nos concedeu ao longo
deste ano Jubilar.
Manhã – Participação no Programa
oficial do Santuário.
Tarde – “A Família no horizonte
da Missão – Ouvi este grito! a Família
espera-vos” 1. Conferência por Mons.
Vitor Feytor Pinto; 2. Espaço de Animação / Mensagem, no Centro Pastoral
Paulo VI.
Não falte! Venha peregrinar connosco agradecer e pedir “coragem, ousadia
e criatividade” para responder aos
desafios que se colocam hoje à Família.
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

