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Padre Alves Brás
Precursor e Sentinela
No domingo (2º Advento) em que uma
nova biografia sua foi apresentada, até as
leituras da Missa ajudaram a enquadrar o
perfil do Servo de Deus, Venerável Padre
Joaquim Alves Brás. Como o profeta Isaías
(Is 40,1ss), também ele aparece a propor
razões para a consolação de quantas estavam dispostas a segui-lo. Aquelas jovens
que se sentissem angustiadas, afogadas em
sentimentos de culpa, o Padre Brás oferecia
o perdão de Deus como condição de vida
nova. Com tal certeza, elas podiam olhar
para o futuro e com confiança e alegria
podiam construir a vida e contribuir para
uma sociedade melhor.
Outra razão indicada pelo profeta é a

certeza de que o pastor do povo exilado
era garante de protecção e segurança. Se
Deus é esse Pastor que cuida das ovelhas
frágeis e as conduz ao lugar de descanso,
então o povo pode confiar e alegrar-se.
Consciente da sua missão, o Padre Brás era
esse pastor solícito e atento, que sofria com
as ovelhas perdidas e se regozijava com as
fortes e sadias. Com fina intuição pastoral,
ele constatou que as criadas de servir, tantas
vezes exploradas e esquecidas, sem família e
sem protecção, necessitavam de se valorizar,
de experimentar o sabor de pertença e de
descobrir insuspeitados caminhos de amor
e dedicação.
Com tais prerrogativas o Padre Brás
foi, de facto, “Homem de Deus
para a Humanidade”. Abrasado no
ideal evangélico, ele foi sentinela e
precursor, numa época em que era
fácil encontrar pessoas exploradas
ou mergulhadas em vil pobreza. O
seu “profetismo” estava no seu sentido de vigilância e no seu génio de
precursor, traduzidos em bem-fazer
e bem-acolher. Daí, como a água da
nascente, brotava o seu zelo e criatividade. Vendo-se como instrumento ao
serviço de um projecto divino, o Padre
Brás quis ser “brasa” que incendeia
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outros na construção livre e libertadora
de cada pessoa.
Confrontado com o horizonte vário e
amplo da missão sacerdotal na primeira
metade do século XX, ele foi, entre a plêiade
de homens e mulheres que “construíram”
Igreja, um precursor. Como João Baptista
(Mc 1,1-8), ele “preparou os caminhos
do Senhor” com três atitudes existenciais:
primeiro, ele procurou ser aquilo que mais
tarde havia de anunciar; segundo, ele
propôs um caminho sedutor de liberdade
pessoal; terceiro, ele testemunhou a força
de um amor paternal e comunitário, capaz
de regenerar cada um.
Conhecedor do meio da sua missão entre
os pobres e pequeninos, tudo fez para que a
sua Obra não fosse aglutinada no organigrama da Acção Católica. Colaborando sempre
com os movimentos da AC, na década de
1930, o Padre Brás acabou por garantir
a autonomia e identidade própria da sua
Obra. Neste campo, a sua “teimosia” valorizou não só a acção laical como promoveu
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Flores de quatro Amores
O Amor gerou amores
No seu coração fecundo
Brotaram frutos das flores
Nova esperança para o mundo
Quatro amores de flores inatas
Encheram a sua vida:
Padres, Famílias, “Oblatas”
E a “Classe” Desprotegida.
Est’ alma, de vida cheia,
Homem de Deus que incendeia
O mundo de amor e paz,
Que envia flores de bondade
Por sobre a Humanidade,
É Monsenhor Alves Brás.
Maria Teofania
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as potencialidades do carisma da mulher na
Igreja e na sociedade. Estas características
do espírito da época precediam e preanunciavam já o espírito do Concílio Vaticano II.
A esta atenção juntou-se, ao mesmo
tempo, o projecto de um movimento de
consagração de leigas no mundo, dando
origem ao Instituto Secular das Cooperadoras da Família. Num mundo em mudança,
a ideia de secularidade na consagração
eclesial começava a tomar pé, ainda antes
do Concílio, e o Padre Brás é um lídimo
exemplar dessa sensibilidade.
Como malha de uma rede, uma outra
ideia-força se impôs entre os objectivos do
Padre Brás: a Família. Olhando para esta
como célula vital da sociedade e da Igreja,
o Padre Brás vincou bem no testemunho
de toda a sua vida, a urgência de ajudar as
famílias a serem aquilo que devem ser. Antes
do Concílio, dos Sínodos e dos documentos dos Papas, denunciando os males que
corroem as famílias e propondo objectivos
e modos concretos, ele foi, também neste
campo, precursor, de tal modo que a Família
se encontra no centro do espírito das suas
Obras.
Com bom senso, ele inovou, fundou, antecipando os tempos, guiado pelo objectivo
de promover em cada um, cada vez mais a
consciência de ser filho de Deus. A força
deste dinamismo empolgou muita gente,
valorizou inúmeras filhas de Deus e chamou
a atenção para a importância da Família
cristã. Incompreendido por uns e criticado
por outros, ele conseguiu pôr de pé uma
Obra, que outros antes dele, na Igreja e no
Estado, nem sequer sonharam. Vencendo
incompreensões e críticas, ele foi para os
vindouros sentinela e precursor.
Mons. Arnaldo Pinto Cardoso
Postulador da Causa

Graças obtidas por intercessão
do Venerável Servo de Deus
Com gratidão e grande fé na intercessão
do Venerável, Servo de Deus, Joaquim Alves
Brás, agradeço todas as graças concedidas
pela saúde, trabalho e boa recuperação na
doença que foi detectada ao meu marido.
Peço que seja publicado o meu testemunho,
para que possa transmitir assim a minha
fé. Continuo a rezar ao Venerável, Servo
de Deus e envio o meu contributo para a
Causa de Canonização.
Ilda Afonso – Castelo Branco

Venho agradecer a Deus as graças recebidas através de Monsenhor Joaquim Alves
Brás. Tive um problema que não sabia como
havia de resolver, pois puseram-me sempre
dificuldades. Como tenho a estampa do
Monsenhor comigo e pus-me a rezar e
durante a noite quase nem dormi a pensar
como havia de resolver o caso. No dia seguinte, telefonei para o Departamento onde
se trata do assunto, qual foi o meu espanto,
perguntaram-me o número do contribuinte,
expliquei o assunto, a resposta veio logo e já
está resolvido. Nem queria acreditar, graças
ao Monsenhor Alves Brás. Reconhecido
continuarei a rezar-lhe e envio 20€ para o
Processo. Agradeço a publicação no Flores
sobre a Terra.
Pedro Luís – Lisboa

Na Igreja de S. Domingos, em Lisboa
tomei conhecimento das graças de Mons.
Alves Brás a quem tenho recorrido em horas
menos boas da minha vida e do meu filho,
sentindo desde então, que o seu poder
sobrenatural me tem apoiado sempre.
Agradeço a Deus por ter colocado na minha
vida este santo Joaquim Alves Brás, para
nos socorrer nas horas de grande aflição.
Pelo seu poder e bondade considero que
deve ocupar um lugar em qualquer altar das
Igrejas do mundo, para que todas as pessoas

a ele recorram, sempre que necessitem de
apoio divino. Agradeço a Deus todo o bem
que me tem concedido através de Mons.
Joaquim Alves Brás. Envio 20€ para a sua
Beatificação.
Idalete – Lisboa

Tenho muita devoção a Mons. Joaquim
Alves Brás e ofereço 20€ para a Beatificação.
Fui atendido num pedido para que meu filho
arranjasse emprego. A empresa para quem
o meu filho trabalhava abriu falência e ele
ficou desempregado. E através do Servo
de Deus, Mons. Joaquim Alves Brás, o meu
filho ao fim de poucos dias já trabalhava
noutra empresa. Obrigado.
António – Viana do Castelo

Agradeço uma grande graça do Mons.
Joaquim Alves Brás, pois através da sua poderosa intercessão Deus ouviu-me. Graças
a ele sinto-me muito melhor de uma grave
doença que me afectou e da qual venho
recuperando dia-a-dia. Os que precisam
recorram a ele e Deus conceder-lhe-à a
graça que lhe pedem. O Senhor faça muito
em breve Monsenhor Joaquim Alves Brás,
um santo dos nossos altares.
Manuel Vaz – Vila Real

À Vice-Postulação do Venerável Servo de
Deus Monsenhor Joaquim Alves Brás, envio
o testemunho das graças que recebi por
sua intercessão. A minha filha após o parto
que correu normalmente, por negligência
médica esteve entre a vida e a morte. Recorri
mais uma vez à intercessão de Mons. Alves
Brás, e felizmente Deus tão Poderoso veio
em nosso auxílio. Também quero agradecer
tantas outras graças que me tem concedido,
embora continue a recorrer pela saúde de
um netinho com problema de pele que
tanto melhora, como agrava, mas temos
de ter sempre muita fé. Envio 50€ para a
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Graças obtidas por intercessão
do Venerável Servo de Deus
Causa da Beatificação e peço a publicação
no “Flores sobre a Terra”.
Maria Margarida – Ovar

Agradeço a Deus pela intercessão de
Mons. Alves Brás, as graças que tenho recebido, desde os 12 anos de idade até aos
dias de hoje com 84 anos. Frequentei a Casa
de Santa Zita dos 12 anos até aos 21 anos,
quando fui para o Brasil. Nunca esqueci os
seus sábios ensinamentos, das palestras, e
dos retiros. Ensinamentos sempre presentes
na minha vida espiritual. A ele devo a minha
formação religiosa. O meu desejo é vê-lo
canonizado, como Santo que ele sempre
foi. Dou esta oferta para os trabalhos da
sua canonização.

recebida. Pedi muito e fui atendida. Gostava
de ver este meu testemunho no Boletim
Flores sobre a Terra. Obrigada.
AR – Cinfães.

Para os leitores do Boletim
”Flores sobre a Terra”

“Glória
a Deus
nas
Alturas
e PAZ
na terra
aos
homens
por ELE
amados”

Alice Cabral – S. Paulo Brasil

Para Causa do Venerável Mons. Brás envio 20€ , como reconhecimento pela graça

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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Santas Festas Natalícias e o novo
ano de 2018 repleto das Bençãos
do Menino Deus, com Maria e José.
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

