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Perfil Sacerdotal
do Venerável Padre Brás

De tudo o que se possa dizer do  Ve-
nerável Padre Brás – as suas qualidades, 
virtudes e actividades – nada o classifica tão 
perfeitamente como o ser padre.

 De facto, Joaquim Alves Brás, desde 
criança sonhou ser Padre, talhando a sua 
vida pela medida de Cristo e enraizando a 
sua vocação nas bases espirituais do edifício 
familiar. Aí, no seio materno bebeu as virtu-
des humanas e cristãs, e sentiu forte o amor 
pelo sacerdócio, manifestado pela mãe, que 
desejava que todos os filhos fossem padres 
(C. Infante, p. 92).

Ao entrar no Seminário, em tempos tão 
conturbados quanto adversos ao segui-
mento da via sacerdotal, o jovem Joaquim 
não olhava a dificuldades e obstáculos, 
porquanto uma única ideia o perseguia: ser 
Padre, ser Padre nem que fosse apenas por 
um ano (Ibidem, p. 152).

O princípio que o impulsionava ao sa-
cerdócio era o da vocação divina, ou seja, 
a convicção de ter sido chamado por Deus 
para uma missão que devia cumprir fiel-
mente.  Nos Exercícios Espirituais de 1942, 
assim escrevia: “Fui chamado ao sacerdócio. 
Acima dos interesses e desejos da família, 
devo pôr o cumprimento do meu fim, como 
sacerdote: a glória de Deus e a salvação do 
maior número de almas” (ArqJBrás, 2/ R a 13). 

Essa ideia mestra, cristalizada na “glória 
de Deus e salvação das almas”, encontra-se 
nas “recordações” da sua ordenação, em 
1925. Era o motivo da “altíssima dignidade 
do sacerdócio” que o fazia exultar de ale-
gria, responsabilizando-o também no objec-
tivo de “salvar almas”, “para que Jesus viva 
nas almas e nelas cresça até chegar à vida 
perfeita”. Este ideal tornou-se a paixão da 
sua vida apostólica, para não mais o deixar 
parar ou acomodar.

No ano da ordenação sacerdotal, anotava, 
no seu caderno de apontamentos, o que lhe 
ia na alma e onde já podemos descobrir os 
vectores que informam a sua identidade 
sacerdotal: “Para mais e mais agradecer 
a Deus a grande prerrogativa que me fez, 
chamando-me ao Sacerdócio, hei-de me-
ditar muitas vezes a altíssima dignidade do 
sacerdócio, atendendo aos poderes que 
confere. Lembrar-me-ei muitas vezes que o 
único motivo por que me ordenei foi para 
procurar a glória de Deus e a salvação das 
almas” (ArqJBrás, 2/R a 9).

 No horizonte da vida e acção sacerdo-
tal do Padre Brás é sempre Cristo que ele 
pretende seguir, custe o que custar. Medita 
na vida oculta de Jesus e conclui: «Assim 
também eu não hei-de desejar mostrar-me 
e aparecer para ser conhecido e aplaudido, 
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mas sim conservar-me recatado e humilde, 
tanto quanto possível». 

E ainda: Jesus teve uma vida de progresso. 
Crescia em idade, em graça e em ciência. 
«Assim eu devo procurar adquirir dia a dia 
mais graça para a comunicar às almas (…) 
e mais ciência para melhor as atrair ao ver-
dadeiro caminho da salvação». 

Para ser um verdadeiro Padre, tinha de ser 
homem de oração: Não devo considerar a 
oração como um dever ou obrigação que 
tenho a cumprir... Devo antes, considerá-la 
como uma necessidade da minha alma e 
como um acto de amor. (…)  Um padre vale 
o que valer a sua oração. A fecundidade 
do apostolado depende da vida de oração 
(ArqJBrás, 2/ R a 12).

O Padre Brás queria ser um sacerdote 
 santo, para poder santificar outros. Assim 
dizia: Como homem e cristão devo santi-
ficar-me, como padre devo santificar-me 
muito mais e devo santificar o meu próximo. 

(…) O padre é o instrumento escolhido para 
a santificação das almas... Ora, se esta é a 
missão do sacerdote, tem que ser santo, 
porque ninguém dá o que não tem e não 
pode um padre elevar as almas para o céu, 
estando ou ficando ele apegado à terra...” 
(ArqJBras, 2/R a 10).

O perfil da vida do Padre Brás é carac-
terizado pela fidelidade à sua missão, à 
semelhança do Mestre veio para fazer a 
vontade do Pai, não para ser servido, mas 
para servir e dar a vida. Homem de oração 
e acção, Homem de Deus para a Humani-
dade, Homem da Igreja, Pai dos pobres e 
Apóstolo da família, são algumas facetas, 
de um único quadro, que retrata o perfil 
do Venerável Servo de Deus, Padre Brás. A 
recente Biografia “HOMEM DE DEUS PARA 
A HUMANIDADE, PADRE JOAQUIM ALVES 
BRÁS” pode ajudar a descobrir nele os sinais 
do seu fecundo sacerdócio.

Maria a Conceição Brites

Criado em terra agreste
Lavrador experimentado
Joaquim pega no arado
E em campo árido investe

À chuva e ao sol da graça
Semeia do Reino a Semente
Que aos famintos alimente
De Deus, na missão qu’abraça

E à maneira do Evangelho, 
Brotam pró “Novo”, do “Velho”,
Flores d’ amor, de vida e paz

Também em nós brotarão
Flores, da intercessão
De Monsenhor Alves Brás

Maria Teofania

Flores sobre a Terra
Flores de Intercessão

Efemérides 
carregadas de significado

Trazer à memória acontecimentos signi-
ficativos que marcaram a vida de pessoas e 
instituições, é imprimir novo sentido e maior 
dinamismo ao presente que nos é dado 
viver. Evocamos a 19/7/2018 o 93º aniver-
sário da Ordenação Presbiteral do Venerável 
Padre Brás, e no dia seguinte a sua 1ª Missa. 
Também no mesmo dia 20 assinalamos 10º 
aniversário da “Casa Museu - Monsenhor 
Alves Brás”, sita em Casegas.

São efemérides carregadas de significa-
do que provocam em nós, sentimentos, e 
atitudes de  louvor e acção de graças, pelo 
dom do Sacerdócio Ministerial na Igreja, 
e reconhecimento da vocação própria e 
consequente missão.

Maria de Fátima



3

Graças obtidas por intercessão
do Venerável Servo de Deus

Venho comunicar a seguinte graça: 
Depois de ter entregue todas a minhas 
economias para compra de uma nova casa 
e tendo vendido a minha, o construtor 
abriu falência. Vendo-me sem casa e sem 
dinheiro, angustiada recorri a Mons. Brás 
para que por sua intercessão junto de Deus 
o meu caso tivesse solução. E o inesperado 
aconteceu. Soube que o banco tinha posto 
à venda, em hasta pública, um prédio se-
melhante ao meu, cujos apartamentos já 
tinham sido vendidos, todos menos um. E 
esse foi o apartamento onde hoje vivo. Não 
duvido que foi Mons. Alves Brás que ouviu 
nas minhas orações e novenas, pedindo-lhe 
a sua intercessão. Como agradecimento por 
esta grande graça envio 100€ para ajudar 
no processo de Beatificação deste servo 
de Deus.

Maria do Céu – Covilhã

Como sempre, vou à missa na Igreja da 
minha freguesia de Vide; E por mera coin-
cidência levei um Boletim do Padre Joaquim 
Alves Brás, que anuncia “Flores sobre a Ter-
ra”. Eu que andava com umas dores do lado 
direito, e andava de médico para médico, 
não sabia o que tinha nem o que fazer; e 
melhoras não tinha. Tomei nas minhas mãos 
o Boletim e comecei a rezar a oração, a fazer 
a novena, ao Sr. Padre Joaquim Alves Brás. A 
meio da Novena  comecei a notar em mim, 
que algo se passava de bom. E as dores, 
quase não tenho nenhumas. Deixo aqui o 
meu testemunho e 15€ para a beatificação 
do santo Padre Alves Brás.

Quero pela minha vida e de todos os meus 
ente queridos, rezar com fé, e que nunca 
perca a fé em Deus e em Alguém sempre 
superior a mim. Muito obrigado Padre Joa-
quim Alves Brás. 

Carlos Alberto – Amadora

Andei vários meses a fazer tratamento 
a uma ferida aberta numa perna, e não 
fechava. Depois de fazer uma Novena ao 
Venerável Mons. Alves Brás, a ferida foi 
fechando à medida que eu lhe ia pedindo a 
graça desejada. Em gesto de gratidão envio 
10€ para ajuda da Beatificação.

Amélia – Braga

Faz-me bem invocar Monsenhor Alves 
Brás, e é sempre com grande fervor que 
invoco o seu auxílio e dou graças pelas 
bênçãos recebidas. Ofereço 20€ para a sua 
Beatificação.

Maria José – Lisboa

Agradeço com muita alegria ao meu e 
nosso bom Deus as graças alcançadas atra-
vés do Venerável Servo de Deus, Padre Brás. 
Tenho muita confiança e fé na intercessão 
deste Venerável Servo de Deus. Meus irmãos 
estão bem, após um momento de muita luta 
e sofrimento físico. Ao vê-los tão doentes, 
rezei com muita convicção, confiança e 
fervor ao Mons. Brás, e agora vejo-os bem 
e felizes ao lado de seus filhos e restante 
família. Tenho recebido graças e bênçãos 
muito abundantes e visíveis intervenções 
de Deus. Agradeço todas as bênçãos e dons 
que temos recebido eu e minha família 
através do Pe Brás. Vivo há muito no Brasil, 
recebo e distribuo o Boletim “Flores sobre 
a Terra” aqui no Brasil, mas vou todos os 
anos a Vila Real – Portugal. Envio 50€ para 
a ajuda da sua Beatificação se essa for a 
vontade de Deus.

Júlia Silva – Brasil

Mais uma vez venho agradecer ao Servo 
de Deus Monsenhor Joaquim Alves Brás, 
uma graça. Uma pessoa de família andava 
muito doente e não podia trabalhar, várias 
vezes tentou a reforma e não lhe foi conce-
dida. Recorri ao Servo de Deus, e fui aten-
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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, devi-
damente identificadas.

Vice-Postulação

Postulação da Causa

Mons. Arnaldo Pinto Cardoso
Via Nicolò V, 3 – 00165 ROMA
Tel.0039/06/390901

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

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 in-
cansável da família cristã, dignai-Vos 
enaltecer o seu testemunho como 
modelo para toda a Igreja, para que, à 
imagem da comunhão Trinitária, cres-
ça o amor pelos irmãos mais carencia-
dos e se multiplique o zelo apostólico 
pela santificação das famílias.
Concedei-nos, Senhor, pela interces-
são do Vosso servo Joaquim Alves 
Brás, a graça que Vos pedimos segun-
do a Vossa vontade e para glória do 
Vosso nome.

Com aprovação eclesiástica

Oração

dido graças a Deus. Muito grato envio 50 € 
para a Causa de Beatificação. Bem-haja.

António José – Trigais

Venho agradecer a Deus, mais uma graça 
recebida através da intercessão de Monse-
nhor Joaquim Alves Brás. Pedi-lhe ajuda 
para uma operação que a minha netinha fez 
e graças a Deus correu tudo muito bem. Em 
agradecimento envio 20€ para a Beatifica-
ção Mons. Alves Brás e peço a publicação 
desta graça. Muito obrigada.

Ana Pires – Almada

Tive um problema muito grave de saúde, 
um câncer no estômago e outro no pulmão 
direito. Quando soube o diagnóstico co-
mecei logo a Novena ao Venerável Padre 
Joaquim Alves Brás. Com muita insistência 
e fé, pedia-lhe, que intercedesse junto de 
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Deus pela minha saúde, e que depois não 
fosse preciso fazer quimioterapia. Assim foi. 
Em todo o tempo que estive no hospital 
sentia e via a Mão de Deus, a trabalhar nos 
médicos e enfermeiros. No espaço de um 
mês fiz duas grandes cirurgias e no final 
não foi preciso fazer químio. Poucos meses 
depois retomei a vida normal. Já lá vão cinco 
anos, e eu continuo a agradecer a Deus, por 
Mons. Alves Brás o grande milagre que me 
concedeu. Tenho uma enorme devoção a 
Mons. Brás, pelo que posso dizer às pessoas 
com problemas, que recorram a ele com 
muita fé, que Deus lhes concederá o que 
Lhe pedem.

Margarida Pinto – Roma

Agradeço a Deus a Graça que recebi por 
intercessão do Venerável, Mons. Joaquim 
Alves Brás. Agradeço que seja divulgada no 
“Flores sobre a Terra”. Com gratidão envio 
uma simples lembrança para a Causa da sua 
Beatificação.

José Machado – Silvares


