
Família Blasiana a caminho! 
Percurso trienal quer dar a conhecer mais a vida e obra do Pe. Brás 

O ano 2025 
será de especial 
importância para 
a Igreja Universal 
e, de um modo 
muito particular, 
para a Família 

Blasiana. A Igreja Universal irá celebrar 
o Ano Santo 2025, o qual poderá, nas 
palavras do Papa Francisco, “favorecer 
imenso a recomposição dum clima de 
esperança e confiança, como sinal 
dum renovado renascimento do qual 
todos sentimos a urgência”. Por isso, 
escolheu para este Jubileu o lema: 
Peregrinos de esperança.  

 Por sua vez, a Família Blasiana, 
acompanhando a par e passo a pre-
paração do Jubileu da Igreja, junta a 
esta grande celebração, o Centenário 
de Ordenação Sacerdotal de Mons. 
Joaquim Alves Brás, bem como os 25 
anos de Direito Pontifício do Instituto 
Secular das Cooperadoras da Família, 
Instituto de Vida Consagrada, funda-
do pelo Pe. Brás, no ano de 1933.

“Atravessados pelo Amor e pela 
Esperança – como o Pe. Brás”, será 
o lema a conduzir a caminhada de 
toda a Família Blasiana ao longo des-
tes três anos, cujo lançamento ocorre 
em Fátima no dia 23 de outubro, Dia 
Mundial das Missões, e que culminará 
em 2025. Um conjunto de iniciativas 
serão lançadas e oportunamente 
divulgadas, ao longo da caminhada 
trienal, sendo que todas terão como 
principal objetivo conhecer e divulgar 
a vida e obra do Pe. Brás, bem como 
descobrir formas de tornar concreta, 
hoje, a realização do seu carisma e 
missão. 

Todos estamos convocados para 
esta grande caminhada de prepa-
ração em Igreja para, juntos, cele-
brarmos com Alegria e Esperança 
renovadas os Jubileus do ano 2025!
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Graças e donativos recebidos 
Venho agradecer ao Mons. Joa-

quim Alves Brás as Graças que tenho 
recebido por seu intermédio. Envio 
50€ para ajuda da sua Beatificação.  
Agradeço o envio da resposta para a 
confirmação do recebimento. Con-
tinuarei a rezar por intermédio do 
Mons. Brás, pois tenho muita Fé.  

Teresa – Fundão 

O meu filho fraturou o pé esquer-
do numa zona difícil de cicatrizar e 
ao fim de um mês ainda não tinha 
praticamente iniciado o processo de 
cicatrização. O médico tinha referido 
dois meses para este processo acon-
tecer naturalmente, senão teria de 
recorrer a cirurgia, o que implicaria 
vários meses para recuperar.

O meu filho pediu-me para acredi-
tar com ele, que não teria de chegar a 
esse ponto, o que fiz. Iniciei a Novena 
por volta do final do primeiro mês, 
pedindo que realmente pudesse ser 
evitada a cirurgia, que nos fosse mos-
trado qual o melhor caminho a seguir 
e quais as medidas necessárias. O que 
é facto é que ele iniciou outro tipo de 
suplementação e alimentação, que 
nos foram sendo induzidas de várias 
formas e, após 3 semanas, quando 
voltou à consulta, o processo estava 
bem encaminhado.

Agradeço muito a intercessão do 
Monsenhor Joaquim Alves Brás, e peço 
que nos continue a inspirar com o seu 
exemplo de Amor e Entrega a Deus. 

Mª João R. 

Queridas Cooperadoras da Família, 
peço as vossas generosas orações 
pelo meu pai que está com uma 
doença oncológica, diagnosticada nas 
vésperas de Natal de 2021.

Em família e, sobretudo, o meu 
querido pai, desde que foi diagnosti-
cada a doença que invocamos Mon-
senhor Joaquim Alves Brás, conforme 
testemunho anteriormente enviado. 

Muito tem sido o auxílio que Deus 
nos tem concedido, com a inter-
cessão de tão generoso Servo de 
Deus. Comove-me pensar como tão 
importante foi termos prosseguido 
desde o início nesta oração diária a 
Monsenhor Alves Brás; tem sido, na 
verdade, um verdadeiro e forte apoio 
ao meu pai. 

Peço muito as orações das Queridas 
Cooperadoras, para que a doença 
esteja a regredir no meu querido pai. 
Confiamos e temos esperança. Um 
abraço em Cristo Jesus. 

Suzana 

Procedi a uma transferência ban-
cária no valor de 20,00€, para ajuda 
da Beatificação do Monsenhor Alves 
Brás. 

Envio comprovativo. Se fosse possí-
vel, pedia que me enviasse o Jornalzi-
nho “Flores sobre a Terra”. 

Fernanda – Vila Nova de Gaia 

Envio a módica quantia de 20 euros, 
referente a uma promessa feita ao 
Mons. Joaquim Alves Brás. Promessa 
essa que foi concedida. 
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Informo que apesar da transferência 
ir em meu nome, o pagamento foi 
feito pela minha mãe, Maria L.

Madalena S.

Envio a quantia de 150€ para aju-
da do Processo de Canonização do 
Venerável Mons. Joaquim Alves Brás. 

Mª de Fátima – Praia de Mira

Ofereço 20€, valor destinado ao 
Processo da Causa de Beatificação de 
Mons. Joaquim Alves Brás. Este valor 
foi recebido  por insistência de uma 

Cooperadora, por um serviço que 
a Instituição me pediu para fazer e, 
tal como já tenho entregado valores 
recebidos pelos mesmos motivos de 
trabalho/serviço, este segue também 
para a mesma Causa.

Anónimo – Lisboa

Em gratidão pelas graças recebidas 
por intermédio de Monsenhor Brás, 
envio o donativo de 10 euros, para a 
Causa de Beatificação.

Maria Rosa – Aveiro

Tome nota, por favor: 
De forma a evitar dificuldades com o depósito/levantamento de Vales e 
Cheques, o envio de donativos para o Processo de Canonização pode ser 
feito através de: 
– Envio de Cheque ou Vale de Correio, para morada indicada na última 

página, à ordem de Instituto Secular das Cooperadoras da Família ou 
Processo de Canonização de Monsenhor Joaquim Alves Brás

– Depósito Caixa Geral de Depósitos – Conta Nº: 0675047291430 
– Transferência Bancária – IBAN: PT50 0035 0675 00047291 430 36 

Nos depósitos e transferências pedimos que nos informem e nos enviem 
a descrição das graças recebidas por intercessão do Padre Brás, pois, 
embora os donativos sejam importantes para o desenvolvimento do 
processo, o testemunho das graças recebidas é essencial para o avançar 
da Causa de Canonização. 

Graças e donativos recebidos 
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FLORES
 DA “ESCUTA” 

Maria Teofania

PÁRA, ESCUTA E AMA 
Três verbos, três atitudes
P’ra atender a quem nos chama
Nas suas vicissitudes. 

Antes, porém, é preciso 
Escutar a voz do “PAI” 
Que no Tabor deix’o aviso: 
Meu Filho Amado, ESCUTAI! 

E sempre que O escutamos 
A paz e o amor achamos 
“Flores-favores” qu’o céu nos traz. 

“Flores”, também, podemos dar
Se soubermos escutar 
Como fez Monsenhor Brás! 

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 após-
tolo incansável da família cristã, 
dignai-Vos enaltecer o seu teste-
munho 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 inter-
cessão do Vosso servo Joaquim 
Alves Brás, a graça que Vos pedimos 
segundo a Vossa vontade e para 
glória do Vosso nome. Ámen.

Com aprovação eclesiástica

Oração
Postulação da Causa Postulação da Causa 

Mons. Fernando Silva de Matos 
Via dei Portoghesi, 2- 00186 ROMA  - Itália 
Telf:+351 938 180 078 
E-mail: silvadematos@hotmail.com 

........................................ 

O relato de todas as graças recebidas 
(devidamente identificadas) deve ser 
enviado para: 

Sede da Causa de Beatificação
do Pe. Brás 
Instituto Secular 
das Cooperadoras da Família 
Rua Sociedade Farmacêutica, nº 39 
1150-338 Lisboa 
E-mail: beatificacao@padrealvesbras.com 

OUTROS CONTACTOS: 
Telf: 213 513 060 
Site: www.padrealvesbras.com 


