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Distribuição Gratuita

O Senhor Ressuscitado
Vive no meio de nós
A alegria do tempo Pascal induz-nos a
captar a presença, tão real quão misteriosa,
do Senhor Ressuscitado no meio de nós.
“Eu estarei convosco todos os dias até à
consumação dos séculos”. Efectivamente,
assim é. “Ele está hoje no meio de nós”,
aﬁrmamo-lo em cada Eucaristia, e sentimos
claramente os efeitos da sua Presença em
nós e à nossa volta. O Espírito do Senhor
Ressuscitado está, vive na sua Igreja, vive
no mundo, e vive mais ainda, neste mundo
amedrontado pela crise que o assola, pelo
desencanto das tentativas infrutíferas de
caminhar sozinho, na busca de soluções que
se revelam cada vez mais falaciosas.
Importa inverter a marcha, importa dar-se conta da presença do Senhor Ressuscitado, pois Ele está discretamente activo, a
libertar-nos de todos os medos, a apontar
novos caminhos de esperança de paz e de
alegria.
O tempo Pascal, que se estende por
todo o mês de Maria, culminando com a
Solenidade do Pentecostes a 31 de Maio,
é tempo propício para, mais nos abrirmos
à presença e à acção do Ressuscitado que
quer fazer novas todas as coisas. É tempo
favorável para, com a Senhora do Cenáculo,
implorarmos para a Igreja e para este mun-

do, sedento de vida e de felicidade, o dom
daquele Espírito, que já sobre Ela descera
na Encarnação do Verbo.
Com efeito, no mistério da Anunciação,
Maria por virtude do Espírito Santo tornara-se mãe do Filho de Deus. No Cenáculo a
nova efusão do Espírito sobre Maria torna-a
mãe da Igreja, mãe do Corpo Místico de
Cristo, mãe de todos e de cada um de nós.
Assim, a Igreja de Jesus Cristo nasce no
Pentecostes, nasce da efusão do Espírito,
sob a oração e o olhar materno de Maria.
Nós, portugueses que fomos escolhidos, por
Deus para acolher e difundir pelo mundo
a Mensagem que a Senhora veio trazer
a Fátima, é bom darmo-nos conta destas
realidades, particularmente neste tempo
Pascal, neste especial mês de Maio.
Foram estas realidades espirituais, aparentemente insigniﬁcantes, que tornaram
signiﬁcativos os gestos e encheram a vida
do Venerável Servo de Deus, Joaquim Alves
Brás. Parece-nos que o Pe Brás aprendeu
com aquele gesto pascal do sacerdote, tão
singelo e típico das aldeias portuguesas do
chamado “compasso”, ou “visita pascal”, a
necessidade e a alegria de levar a cada casa,
ou a cada família, a “boa nova” do Senhor
Jesus Ressuscitado. Aprendizagem que
foi enraizando e cimentando, nas longas

O Senhor Ressuscitado
Vive no meio de nós
e silenciosas horas diante do sacrário – o
mistério pascal eternizado –, contemplando
o rosto de Jesus Cristo, glorioso, o mesmo
Jesus que em Quinta feira Santa, conﬁara
aos discípulos e por eles à Igreja, o testamento de Si próprio, antecipando o mistério
do calvário que é também o mistério da Sua
ressurreição.
Com o Pe Alves Brás, pela mão de Maria,
a Senhora do Cenáculo, a Senhora do mês
de Maio, podemos aprender a contemplar
o mistério de Jesus, morto e ressuscitado,
encarnado no seu puríssimo seio, Senhora
que no calvário se tornou depositária do
Seu corpo ensanguentado, e no Cenáculo,
aguardando com os discípulos, o envio do
Paráclito, se tornou mãe da Igreja e mãe
nossa.
Por isso num dos seus escritos o Pe
Alves Brás nos recomenda: “Não podemos
esquecer que Maria é a nossa advogada
junto da Trindade divina, é Mãe de misericórdia, é nossa mãe muito querida, que em
Cristo nos gerou para a vida nova de ﬁlhos
de Deus. Por isso ama-nos como ﬁlhos no
Filho, cabendo-nos a nós responder-lhe com
amor ﬁlial”.
Foi, sem dúvida, neste amor ﬁlial a Maria

e na contemplação do mistério pascal revivido em cada Eucaristia, qual experiência
do amor inﬁnito de Deus, que brotou e se
solidiﬁcou a vocação sacerdotal do Venerável Pe Joaquim Alves Brás. Vocação que
entendeu como uma especial chamada do
Pai a difundir entre os homens e mulheres,
sobretudo, nas famílias do seu tempo a
redenção operada por Jesus.
Uma vocação sacerdotal, fortemente
marcada pelo sentido da celebração da
paixão, morte e ressurreição de Jesus, da
qual brota a alegria da participação na
construção do Reino. A alegria de poder
levar às famílias a mensagem libertadora
da Páscoa, deixando no coração de cada
pessoa e de cada família o Evangelho de
Jesus e a certeza da presença do Senhor
Ressuscitado. Presença que alenta, que dá
vigor aos nossos passos e sentido aos mais
pequenos gestos, com que é tecido o dia
a dia da nossa vida. Presença que fecunda
especialmente o esforço quotidiano dos pais
na educação dos ﬁlhos, na transmissão dos
verdadeiros valores, em ordem a um futuro
melhor.
Mª de Fátima Castanheira

A leitura do livro “Família ideal - O sonho do rapaz da boina” continua a fazer
as delícias de tantas crianças, adolescentes e jovens.
Esta segunda edição marca a proclamação da heroicidade de suas virtudes,
por Bento XVI, em15 de Março de 2008. Pelo que incluímos
no ﬁnal do Álbum o texto ilustrado do Decreto da heroicidade
das virtudes do rapaz da boina, agora Venerável Servo de Deus,
Joaquim Alves Brás.
Sirva, o testemunho de santidade de vida e de ﬁdelidade à
vocação sacerdotal do “rapaz da boina”, de estímulo ao despertar
vocacional de adolescentes e jovens, disponíveis para ajudar as
famílias a tornarem-se comunidades de vida e de amor.
Peça já, à Vice-Postulação, o Rapaz da Boina, não hesite!...
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Graças obtidas por intercessão
do Venerável Servo de Deus
Muito reconhecida agradeço a graça obtida por intermédio de Monsenhor Joaquim
Alves Brás, e envio a oferta de 20€. Estava
muito aﬂita porque o meu ﬁlho, estava internado com uma pneumonia muito grave,
já nem os médicos tinham esperança. Eu
receei e pedi muito a Monsenhor Joaquim
Alves Brás, e ele ajudou-o a melhorar na sua
recuperação. Hoje, o meu ﬁlho encontra-se
muito bem de saúde. Gostaria que fosse
publicada em Flores sobre a Terra.
Lourdes Moreira - Santo Tirso
Agradeço as graças concedidas pelo
Servo de Deus, Monsenhor Joaquim Alves
Brás, a quem pedi e prometi se me curasse,
publicar o que estou a cumprir, pois sinto-me curada. Tinha um problema de coração
que me provocava uma dor ao lado do
coração, e que agora deixou de me dar.
Também tenho um neto que sofria umas
crises de nervos muito fortes, e eu pedi ao
Servo de Deus que ele se acalmasse. O meu
neto está outro, graças ao Servo de Deus.
Junto mando a pequena lembrança de 5€.
Emília Varela – Barcelos
Agradeço a Deus as graças que me foram
concedidas através de Monsenhor Joaquim
Alves Brás a quem recorri. Agradeço a sua
publicação, porque os meus pedidos foram
atendidos.
Maria José - Cinfães
Conheci Mons. Joaquim Alves Brás por
meio do Jornal Bem-fazer. Ele com o seu
exemplo ensinou-me a amar mais a Deus e
a ter mais fé. Agora consigo interpretar os
acontecimentos da minha vida com a Palavra de Deus à luz da fé. Tornei-me devota
de tão grande santo, que tem intercedido a

Deus por mim e pela minha família. Temos
alcançado grandes graças. A minha ﬁlha
mais nova, licenciada em Engenharia do
Ambiente, não conseguia o estágio proﬁssional. Andei quase dois anos a ‘chatear’
Deus e o nosso querido santo, conﬁante na
palavra: “pedi e recebereis”e ﬁnalmente,
consegui a grande graça. Ela está contente
com o estágio e é mais uma devota desse
grande santo, que tantas famílias tem ajudado. Por isto, envio um cheque com 100€
meus e 50€ da minha ﬁlha mais velha.
Olinda Gomes - Ílhavo
O meu ﬁlho deixou de falar ao pai durante sete meses, e eu pedi ao Monsenhor, que
lhe tocasse o coração para fazer as pazes
com o pai. Rezei e ﬁz a Novena ao Mons.
Joaquim Alves Brás e quando acabei a Novena o meu ﬁlho telefonou-me e falou com
todos. Envio 10€ para a sua beatiﬁcação
porque ele ouviu-me e tocou o coração do
meu ﬁlho para fazer as pazes com o pai.
J. M. – Casegas
Agradeço a Deus Nosso Senhor, as graças
concedidas por intercessão de Monsenhor
Joaquim Alves Brás a quem recorri. Os meus
pedidos foram realizados. Envio 20€, para a
sua beatiﬁcação. Agradeço publicação das
graças e gostava de assinar o boletim.
Celeste Cruz - Aveiro
A minha mãe leu o boletim “Flores sobre a Terra” para a causa da beatiﬁcação
de Monsenhor Joaquim Alves Brás e ﬁcou
interessada em conhecê-lo melhor. Gostaria de receber alguma pagela, novena e
ou biograﬁa sobre ele, e pagarei o que for
necessário.
Luís Manuel - Tábua
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Graças obtidas por intercessão
do Venerável Servo de Deus
Venho agradecer a graça e as orações
pelas melhoras da minha irmã que está
quase boa. Recuperou de 30 para 90
por cento. Em todos os momentos tenho
sentido a mão de Deus por intermédio de
Monsenhor Joaquim Alves Brás. Pensei que
a minha irmã ﬁcaria retida numa cama. Não
precisou de fazer ﬁsioterapia. Estou muito
reconhecida por tantas graças recebidas.
Rosa Silva - Porto
Fui contemplada com uma graça que
recebi de Monsenhor Joaquim Alves Brás
a quem implorei com muita fé. O meu
marido perdera um objecto muito valioso
que lhe fazia muita falta. Já tinha perdido
a esperança de o encontrar. Entretanto
recebi o boletim “Flores sobre a Terra” e
tive conhecimento dos milagres realizados
por intermédio deste santo Mons. Joaquim
Alves Brás. Pedi-lhe com muita fé, e senti
um “clic” dentro de mim. No mesmo dia,
o referido objecto apareceu como que por
milagre. Muito agradecida e envio 20€ para
a Causa da sua Beatiﬁcação. Gostaria de
saber mais sobre este santo que espero ver
em breve nos nossos altares.
Graça Ferreira - Coimbra
Humildemente agradeço uma grande
graça que recebi de Mons. Joaquim Alves
Brás. A minha ﬁlha e o meu genro estiveram desempregados, ﬁcaram sem casa por
não poderem pagar esse encargo. Todas
as portas se fecharam apesar da constante
procura dentro e fora, do país, por internet
e por todos os meios. Com dois ﬁlhos de 2
e 3 anitos, com encargos próprios de uma
família e ele sem direito a desemprego ou
qualquer outra ajuda. Só restava a misericórdia de Deus, tudo o mais, humanamente
era em vão.
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Com muita conﬁança no Senhor e sabendo da santidade deste Servo de Deus,
pedi-lhe a sua intercessão. Fiquei espantada,
e maravilhada. Era o nono dia da novena ao
Monsenhor Joaquim Alves Brás. Esta grande
graça trouxe tranquilidade à minha família.
Pois tenho a certeza que foi a intercessão
deste grande santo. Por isso, com muita
gratidão ao Céu, eu quero deixar gravado
que a fé ainda planeia montanhas e o Senhor ouve a nossa súplica. Este santo pediu
por esta minha aﬂição e Deus socorreu-nos.
Envio 20€.
Paula Fernandes – Arganil
Recebi duas graças por intermédio de
Monsenhor Joaquim Alves Brás que peço
para publicar; a ressonância magnética à
cervical que receava não conseguir fazer e
o seu diagnóstico pela positiva superou a
previsão do médico, obtendo assim a esperança de voltar a ser mãe. Envio 10€ para a
Causa de Beatiﬁcação. Tenhamos muita fé,
e as nossas orações e súplicas decerto serão
atendidas. Peço que indiquem como posso
adquirir o Boletim “Flores sobre a Terra”,
pois foi por feliz acaso que o encontrei numa
Igreja. Obrigada.
Cecília Gomes - Viana do Castelo
Aceitem por favor a pequena oferta de
500 dólares para a Causa de Beatiﬁcação de
Monsenhor Joaquim Alves Brás, em gratidão
pelas muitas graças recebidas.
Isabel Reothy - Toronto
Agradeço a publicação de uma graça
pelo feliz resultado de um exame de saúde.
Envio a modesto oferta de 20€ para a Beatiﬁcação de Mons. Joaquim Alves Brás.
F. Alves - Castelo Branco

Graças obtidas por intercessão
do Venerável Servo de Deus
Testemunho uma graça que Deus me
concedeu por intermédio de Mons. Joaquim
Alves Brás. Minha irmã, já cansada pelos
anos e pela doença, após ter sido submetida
a duas operações gravíssimas, sobreviveu.
Pedi com muita fé a Deus, por intermédio
deste santo, protector da família que a deixasse viver com alguma qualidade de vida,
pois tem um ﬁlho que precisa do amparo da
mãe. Fui ouvida. Envio 10€ para a Causa da
sua Beatiﬁcação e 10 euros para as “Flores
sobre a Terra”, que desejo receber.
Teresa - Vila Nova de Famalicão
Envio 10€ para a Causa de Monsenhor
Joaquim Alves Brás em virtude de uma
graça concedida. Agradecia que a graça, de
os meus ﬁlhos terem feito as pazes, fosse
publicada, nas Flores sobre a Terra.
Lourdes Santos - Abrantes
À Postulação envio 20€ em reconhecimento, por uma graça recebida de Monsenhor Joaquim Alves Brás. Tinha muitas
dores nas pernas, o que me impedia, muitas
vezes, de andar, e eu rezava, todos os dias,
a oração e continuo a rezar e a conﬁar
sempre neste grande santo. Obrigada por
me ter curado. Agradeço que publiquem
esta graça.
Conceição Ferreira - Barcelinhos
Deseo informar de una gracia que he
recibido de Monseñor Joaquim Alves Brás.
Tengo un hermano, enfermo mental, nos
hacia sufrir mucho. No quería tomar la
medicación que le ponían. Cuando salía a
la calle era un peligro. No encontrábamos
solución por ninguna parte. Cuando vi en
la iglesia el boletín de Flores sobre a Tierra,
empecé a rezar a Monseñor Joaquim Alves
Brás, y me dije, si en estas fechas se soluciona sabré que ah sido este santo, y justo así

pué y se arregló todo. Lo considero un milagro. Envío 10 euros para su beatiﬁcación.
Maria - Ávila Espanha
Uma graça recebida por intercessão de
Monsenhor Joaquim Alves Brás. A Minha sobrinha estava com uma depressão nervosa,
abandonou a casa e deixou o marido com
quem até então vivia feliz. Rezei a Mons.
Joaquim Alves Brás, Apóstolo das Famílias.
Já estão novamente juntos e felizes. Por
isso envio 10€ para ajuda da Beatiﬁcação
do meu querido Mons. Alves Brás.
Alice - Madeira
É com muito orgulho e devoção que
escrevo pela primeira vez para publicarem
em Flores sobre a Terra, a graça recebida por
intermédio de Monsenhor Joaquim Alves
Brás. A minha amiga e seus familiares viram
resolvido o assunto sobre heranças. Junto
envio o donativo de 15€.
Eduarda - Évora
Recorri a Monsenhor Joaquim Alves
Brás com muita fé, pois o meu neto tinha
um cancro na próstata, hoje está curado e
muito feliz. Envio 5€ para a sua Beatiﬁcação. O meu muito obrigada a Monsenhor
Joaquim Alves Brás.
Alice Vieira - Funchal
Agradeço ao Senhor, a graça que me foi
concedida através de Monsenhor Joaquim
Alves Brás a quem pedi com muita fé pela
saúde do meu marido. Envio 20€ para a
sua Beatiﬁcação. Muito obrigada, e que
este Servo de Deus nos ajude sempre, nos
nossos pedidos feitos com muita fé.
Joana - Elvas
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Graças obtidas por intercessão
do Venerável Servo de Deus
Venho agradecer a Deus Nosso Senhor
por intermédio de Monsenhor Joaquim Alves Brás as graças obtidas. Continuo a pedir
que me ajude, ao meu marido e aos meus
ﬁlhos. Peço publicação desta fé e devoção.
Envio 20€ e peço que me enviem o Boletim
e a Novena.
Teresa Moita - Condeixa
Ofereço para a Beatiﬁcação do Venerável
Monsenhor Joaquim Alves Brás 50€. Estive
muito mal, parti a bacia com uma grande
queda que dei. Pensei que já não podia andar mais, estive internada durante dois meses, dependendo de tudo e de todos, o que
para mim se tornou um tormento. Então,
pedi muito ao Servo de Deus Mons. Alves
Brás e consegui ultrapassar esta situação
difícil, o próprio médico ﬁcou estupefacto,
pois deu-me três meses para recuperação
e eu ao ﬁm de dois meses fui para a minha
casa fazer a vida normal. Graças a Nosso
Senhor e ao Venerável Mons. Brás.
Lucinda de Jesus - Lisboa
Agradeço ao Monsenhor Joaquim Alves
Brás a graça das melhoras do meu ﬁlho que
há anos sofre de esquizofrenia. Ele não falava, não comia, não sorria, não saía de casa,
tinha medo de tudo, só queria o escuro, ele
era uma pessoa sempre triste. Hoje, com a
graça de Deus, por Monsenhor Joaquim
Alves Brás, é outra pessoa não parece que
é doente, sai sozinho e não tem medo de
nada. Para a sua Beatiﬁcação, envio 33€ e
peço o envio da Novena e do Flores sobre
a Terra. Rezo a sua oração todos os dias,
pedindo-lhe que me ajude na minha cura
de um temor que me apareceu.
Mª de Barros - Braga
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Graças ao Monsenhor Joaquim Alves
Brás pela sua ajuda da recuperação de uma
criança de cinco anos que lhe apareceu
um cancro na medula e que hoje, com os
tratamentos, e com a vossa preciosa ajuda,
está a recuperar bem. Envio 10€ para a
vossa Beatiﬁcação.
Anónima – Lisboa
Agradeço, do fundo do coração a Monsenhor Joaquim Alves Brás, as diversas
graças que me tem concedido. Envio 10€,
uma pequena ajuda para a sua Beatiﬁcação.
Estou desempregada, mas sei que tudo vai
acabar bem.
Emília Alves - Guimarães
Agradeço a grande graça que Monsenhor Joaquim Alves Brás me concedeu,
ajudando o meu sobrinho neto a voltar ao
bom caminho de que se estava a desviar,
na adolescência, tornando-se uma pessoa
responsável. Igualmente tem auxiliado outros jovens da minha família a ultrapassar
as diﬁculdades da vida. Estou muito grata
ao Monsenhor e envio a oferta de 25€, com
toda a consideração.
Maria Emília - Porto
Foi Deus que me chamou à Igreja da
Misericórdia, na Guarda, naquela tarde,
cheia de dores no braço que não mexia,
era o braço direito. Entrei na Igreja e vi o
Boletim para a Causa da Beatiﬁcação de
Monsenhor Joaquim Alves Brás. Não hesitei,
li-o com muita atenção e com muita fé e
pedi a graça a Monsenhor Joaquim Alves
Brás que me ouviu e eu melhorei; o meu
médico dizia que a doença era grave e teria
de ser operada, mas graças ao Monsenhor
Joaquim Alves Brás aqui estou a escrever
Continua na pág. 8

Casa - Museu Monsenhor Alves Brás
Em Casegas
O Catálogo Casa-Museu Monsenhor
Alves Brás tem tido óptimo acolhimento.
Dizem-nos que o Catálogo é sóbrio, lindo,
atraente, desperta o desejo de visitar a Casa-museu a quem ainda lá não foi, e a vontade
de lá voltar a quem já conhece. Efectivamente com o Catálogo na mão, depois de um

olhar atento e uma leitura cuidada, a visita
à Casa-Museu adquire novo sabor, e maior
percepção da vida e dinamismo ali contido
e que se apreende, para além daquilo que
os olhos vêem.
“Esta Casa foi o lar onde cresceu o
Joaquim, foi a forja onde se limou o seu
temperamento, foi o espaço onde se dilatou
o seu olhar. Como primeira e fundamental
escola, aí aprendeu a conviver com os outros, a ser forte perante o sofrimento, a ser
dedicado no trabalho. Aí aprendeu a ser
homem, generoso e exigente, ﬁel e forte,
numa experiência existencial que pautou
toda a sua vida. Mas, continua Mons. Arnaldo Pinto Cardoso, aquilo que, doravante,
distinguirá esta Casa é o sentimento de
afecto com que muita gente olhará para ela
e ao cruzar o seu espaço interno – de que ali
nasceu um Santo. Este dado constitui algo
de novo e de exclusivo, a animar por dentro
um dinamismo de vida, que se exprime pela

atracção, pela abertura à informação, pelo
convite à contemplação”.
Vale a pena pegar no Catálogo, olhar
bem as fotograﬁas, ler com atenção os
textos, reﬂectir e interiorizar tanto a nota
de abertura, como os textos da exposição,
e de introdução a cada um dos três pisos,
a história da adaptação e requaliﬁcação do edifício, os conceitos da
musealização do espaço, e a festa da
inauguração, assim como os vários
olhares sobre uma vida e uma obra,
e o caminho da santidade.
Esta leitura precedida da visita
in loco ajudar-nos-á a descobrir e
a apreciar a personalidade deste
ilustre Caseguense, a riqueza do seu
carisma, a actualidade e a pertinência da mensagem evangélica que
nos legou.
Mª de Fátima Castanheira

Flores de família fecunda
“Como ramos de oliveira
Ao redor da sua mesa”
Ou como “fértil videira”
São os ﬁlhos de quem reza
Uma bênção do Senhor
Flores e frutos do amanhã
Âncora, porto de amor,
Que faz a família sã
Flores, de família fecunda
– Raiz que de seiva abunda –
São “Jardins” da Humanidade
Implora, que haja abundância
Destas ﬂores e sua fragrância,
Mons. Brás, ao Deus-Trindade
Maria Teofania
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com o meu próprio braço e tudo muito bem.
A graça foi-me concedida e peço que seja
publicada. Esta graça é mais um milagre que
eu pude sentir pela minha fé em Deus e no
Monsenhor Joaquim Alves Brás. Envio 10€
para ajuda da Causa.

Recorri ao Venerável Servo de Deus e
apóstolo da Família pedindo a reconciliação
de dois ﬁlhos de uma família minha amiga.
O primeiro casado, estava separado, decidiram, reorganizar-se, reconciliaram-se e já
têm um ﬁlho de meses.

Cacilda - Guarda

A segunda, solteira estava grávida.
Embora com diﬁculdade, aceitou levar a
gravidez até ao ﬁm e cedeu aceitar a ajuda
familiar. Tem uma filha com 18 meses.
Casou no dia do baptizado da ﬁlha. Está
novamente grávida. Envio de 50€. A felicidade desta família é indescritível.

Venho agradecer uma grande graça, que
foi concedida por intermédio do Venerável
Mons. Joaquim Alves Brás. A minha mãe
tem 95 anos e esteve muito doente, com
fortes dores na anca que lhe diﬁcultava a locomoção e a retinha na cama. Um dia recebi
o Boletim Flores sobre a Terra e, depois disto,
pedi, com muita fé, ao Servo de Deus que
ela saísse da cama e pouco tempo depois,
fui atendida. Estou muito grata por esta e
por outras graças. Envio 10€ para ajuda da
Beatiﬁcação do Mons. Joaquim Alves Brás.
Odete Pinto - Guimarães

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

Almerinda Paulino - Porto
Venho agradecer pela mão de Monsenhor Joaquim Alves Brás a graça que
concedeu a uma amiga que só tinha ideias
suicidas, e que passaram. Envio a pequena
ajuda de 5€.
Conceição Pina - Alcantarilha
Minha irmã foi operada e estava mal,
pedi a Monsenhor Joaquim Alves Brás e
muito agradeço a graça recebida. Agradecia
a publicação em Flores sobre a Terra. Envio
10€ e obrigada Monsenhor.
Cândida Cardoso - Viseu

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
Rua de Santo António à Estrela, 35
1399-043 LISBOA - Tel. 213942420
E-mail: mons.alvesbras@netcabo.pt

