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MENSAGEM DO PAPA FRANCISCO
À FAMILIA BLASIANA EM FÁTIMA
Fátima foi o local escolhido para o encerramento do cinquentenário da morte do
Venerável Pe Joaquim Alves Brás. O Santo
Padre benevolentemente enviou à Família
Blasiana uma interpelativa Mensagem da
qual transcrevemos alguns excertos.
“Informado de que vós, membros da
«Família Blasiana» espalhada pelos quatro
cantos da terra, ides reunir-vos aos pés de
Nossa Senhora de Fátima no dia 19 de junho
para, com Ela, agradecer à Santíssima Trindade a vida abençoada e fecunda do Padre
Joaquim Alves Brás – que há cinquenta anos
partiu para o Céu depois de vos ter gerado
e feito nascer como família ao serviço das
famílias –, deseja associar-se à vossa ação
de graças, feliz por ver essa multidão de
filhas e filhos reunida na comemoração de
quem os gerou. Como é bela a família do
Venerável Padre Joaquim.
Como são estupendos o carisma e a

missão que o Espírito de Deus fez florescer
no coração dele e frutificar nas vossas mãos!
Aquele coração não deve cessar de pulsar
no vosso; e as vossas mãos não devem
cessar de prolongar as dele, devolvendo
dignidade a quem é desprezado e dando
apoio a quem é injustamente oprimido. As
famílias precisam de vós... O Sucessor de
Pedro recorda-vos que os problemas se superam com a solidariedade e assim o vosso
serviço, já louvavelmente orientado pelas
sendas da caridade, há de procurar envolver
mais pessoas e mais realidades sociais e
institucionais a fim de acudirdes às inúmeras
vítimas das antigas e novas pobrezas, não só
para prover às suas urgentes necessidades,
mas sobretudo para construir juntamente
com elas – como fez e ensinou o Padre
Joaquim Alves Brás – uma sociedade mais
fraterna e respeitadora das diversidades,
mais justa e solidária.
Em pleno Jubileu Extraordinário da Misericórdia, possa a figura deste Venerável Servo de Deus brilhar como estímulo, modelo e
intercessor para que o amor misericordioso
do Pai celeste invada o coração e a história
de quantos vos são queridos. A todos os
membros da «Família Blasiana», que surgiu
e se desenvolve sob a proteção da Sagrada
Família de Nazaré, o Papa Francisco concede
propiciadora de abundantes graças que vos
tornem arautos humildes, credíveis e ousados do Evangelho da Família, a implorada
Benção Apostólica”.

Graças obtidas por intercessão
do Venerável Servo de Deus
Devoto do Mons. Alves, agradeço a
ajuda que me tem dado e aos meus filhos.
Peço que continue a ajudá-los, o mais velho arranjando emprego, e a mais nova a
concluir o seu curso, e a conseguir também
emprego. Com devoção, peço a proteção
da minha família. Junto envio cinco euros
para Causa de Beatificação.
José Luís – Castelo Branco

Quero agradecer a Deus e ao Servo de
Deus, Monsenhor Joaquim Alves Brás pela
graça que tanto lhes pedi e me foi concedida. Agradeço a publicação no Flores sobre a
Terra, obrigada. Envio a oferta de 50 € para
a sua Causa de Beatificação.
Gertrudes Maria – Queijas

Agradeço ao Pai do Céu que por intermédio do Venerável Mons. Alves Brás me
concedeu uma graça, depois de lhe ter
rezado com muita fé a Novena. Só tenho
a dizer-lhe um grande obrigado e enviar
20 € para ajuda da Causa da sua Beatificação.
Maria Farinha – Queluz

Venho por este meio, agradecer as graças
que me foram concedidas por intercessão
de Mons. Joaquim Alves Brás. Pedi que os
exames que meus pais tiveram de fazer,
estivessem dentro da normalidade, que
não houvesse nenhum problema de saúde
e assim foi. Sou muito agradecida a Monsenhor e envio 50 € para a Causa da sua
Beatificação.

fé. Por isso envio 20 € em reconhecimento
desta graça que me concedeu.
Maria José – Fundão

Por intermédio de Mons. Joaquim Alves
Brás Deus concedeu as graças das melhoras
da minha esposa e a passagem de ano do
meu neto. Por isto o meu muito obrigado.
Junto envio 20 € para ajudar a sua Beatificação. Desejo ver estas graças divulgadas,
se for possível.
Carlos – Miuzela

Venho comunicar que recebi uma grande graça através de Mons. Joaquim Alves
Brás. Tinha a minha neta em vias de ficar
desempregada. Ao fim de 20 dias de oração
a Monsenhor Joaquim Alves Brás, a direção
chamou-a para assinar o contrato por mais
um ano. Desejo que este ‘milagre’ contribua
para a sua beatificação. Vou mandar celebrar uma Missa de ação de graças. Agora
estou a rezar Novena pelo meu neto que
tem uma doença, mas os médicos não a
encontram, ele já não trabalha, perdeu a
alegria de viver. Peço e agradeço a vossa oração, pois tenho a certeza que juntamente
com a minha, o Senhor nos vai ouvir. Ámen.
Glória ao Senhor.
Odete Soares – Setúbal

Venho por este meio agradecer as graças
recebidas por intermédio de Mons. Joaquim
Alves Brás. Que ele continue a ajudar o meu
pai e a minha filha, assim como todos quantos precisarem. Eu continuarei a rezar com
muita fé e devoção. O meu muito obrigado.

Tânia Santos – Benedita

Cátia – Guarda

Continuo a recorrer ao Mons. Joaquim
Alves Brás, no qual tenho muita fé. A minha
filha teve um problema no peito, tinha uns
sinais esquisitos que foram para análise e
graças ao Mons. Joaquim Alves Brás não
era nada de grave. Eu pedi-lhe com muita

Pedia a Monsenhor Joaquim Alves Brás
com muita fé e esperança, que intercedesse pelo meu filho junto de Deus para que
a apresentação da Tese do Mestrado lhe
corresse bem. Assim foi, correu na perfeição. Deus é Bondoso e Poderoso, aceitou
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Graças obtidas por intercessão
do Venerável Servo de Deus
a intercessão do Seu Servo Mons. Joaquim
Alves Brás. Fico muito grata, envio 50 € para
a Beatificação.
Fico eternamente grata a Deus, ao Monsenhor Brás e ao Sagrado Coração de Jesus,
pelas graças concedidas.
Maria Cesaltina – Portalegre

Venho dar o testemunho de uma graça
concedida ao meu marido. Ele foi operado
às duas pernas, por motivo de má circulação, mas passado algum tempo novamente
surgiu um entupimento nas artérias da
perna esquerda. O Cirurgião, depois de
vários exames, concluiu que mais nada
podia fazer e recusou-se a continuar a ser
o seu médico! Ficámos muito preocupados
com esta sua decisão! Pois o meu marido

corria o risco de perder a perna. Foi então
que nos agarramos verdadeiramente Deus
dos impossíveis, e fizemos várias novenas
a Monsenhor Joaquim Alves Brás. E pela
misericórdia de Deus surgiu um segundo
cirurgião que lhe fez novos exames e apesar
de correr o risco, encontrou maneira de o
operar. O meu marido assinou o termo de
responsabilidade de amputação da perna
esquerda. Com grande surpresa para todos,
saiu do Bloco com as duas pernas e tudo
tem corrido muito bem. Eu não duvido que
foi por intercessão de Mons. Alves Brás, a
quem pedimos auxílio, pois Deus é o médico
das maravilhas. Peço o favor de publicar no
“Flores sobre a Terra”. Envio 20 € para a sua
beatificação.
Celeste Sousa – Lisboa

Flores sobre a Terra
Flores de Graça gota-a-gota
“Grandes males, grandes remédios”
Diz o povo e com razão
P’ra’os mal’s pequenos ou médios
Há sempre um remédio à mão

“A história do menino Joaquim”, da
autoria de Raquel Delgado, e ilustrações de Silva Nuno, é um livro dirigido
ao público infanto juvenil que conta a
Vida e Obra do Venerável Pe. Joaquim
Alves Brás.
Lê-se com muito agrado, porque alia
muito bem, numa só mensagem texto
e imagem. Pode adquiri-lo na Vice-Postulação, em todas as Casas de Stª Zita
e nos Centros de Cooperação Familiar.

Muito remédio eficaz
Age lento e não se nota,
Quand’o médico lhe apraz,
Receita-o gota-a-gota
Remédio – cura divina
Bálsamo, medicina
Gota-a-gota, é dor que acalma
Graças-Flores do invisível
Têm tal “força” – incrível
Que curam corpo e alma!
Maria Teofania
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SALTO ENTRE SERRAS
da Serra da Estrela/Casegas à Serra d’Aire/Fátima
“Salto entre serras” foi o mote que levou um grupo de adolescentes e jovens a
viver uma experiência única, num Campo
de Férias organizado pelas Cooperadoras
da Família, em Casegas e Fátima.
No ano em que se assinala o cinquentenário da morte do Venerável
Pe. Joaquim Alves Brás estes jovens puderam levar a Casegas muita alegria, cor,
entusiasmo! Da maravilhosa experiência
sinalizamos dois momentos. Primeiro a
visita à aldeia e, sobretudo, aos lares das
pessoas doentes e mais idosas. Os relatos
de quem contactou com o Pe. Brás, as
histórias de fé e de um carinho extraordinário por este filho da terra, calaram
bem fundo no coração destes jovens e
suas animadoras; Segundo, a visita à
“Casa Museu Monsenhor Alves Brás”.
A curiosidade, a atenção com que os
jovens escutavam as explicações que 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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iam sendo dadas, a admiração perante
tanta beleza e tanta vida que é possível
observar naquele espaço, era bem visível
e expressava bem o quanto, 50 anos
depois, a Pessoa e a Vida do Venerável
Pe. Joaquim Alves Brás continua a tocar
e a interpelar tantas vidas!
Oxalá esta experiência marque estes
jovens e adolescentes, ajudando-os a
fazer das suas vidas uma história de entrega generosa ao querer de Deus, nunca
se cansando de seguir o “Caminho do
Amor”, que o Pe. Brás nos legou!
Elisabete Puga

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

