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TESTEMUNHAS DA RESSURREIÇÃO
A propósito da visita do Santo Padre a Portugal
O tempo pascal, em que as aleluias ressoam por toda a parte, particularmente na
Liturgia da Igreja, faz-nos sentir a presença
do Senhor Jesus Ressuscitado, que nos
comunica o seu Espírito. Espírito que nos
desafia e potencia a sermos, no mundo,
artífices de paz, construtores de comunhão,
mensageiros da alegria e profetas da Esperança. Como há dois mil anos, também
hoje, nas vicissitudes quotidianas, por vezes
dolorosas, Ele nos diz: “Não tenhais medo.
Eu estou convosco, todos os dias, até à
consumação dos séculos”.
Ser artífice da paz é, antes de mais, viver
e transmitir, com a própria vida, a paz que
Cristo nos oferece: “Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz”. E consequentemente,
significa renunciar a qualquer tipo de violência, agressividade ou injustiça.
Ser construtor de comunhão é, em primeiro lugar, voltar o olhar do coração para o
mistério da Trindade, o Deus que habita em
nós. Como consequência, isso comporta o
desenvolvimento da capacidade de acolher
e valorizar o que há de positivo nos outros.
Trata-se de uma atitude de espírito que nos
leva a reconciliarmo-nos com Deus, connosco próprios e com os irmãos.
Ser mensageiro da alegria é traduzir, no
concreto do dia-a-dia, aquela realidade

e spiritual que emerge do fundo de uma
alma em festa, feliz pela vida coerente com
a fé no Senhor Ressuscitado.
Ser profeta da esperança é testemunhar
que para além do mal e da dor a vitória
de Deus é certa. É acreditar na presença
dinâmica e actual do Senhor Ressuscitado, é
empenhar-se incansavelmente para tornar o
mundo mais habitável, humano e fraterno.
É viver a exortação de S. Paulo “Sede alegres na esperança, pacientes na tribulação
e perseverantes na oração, socorrendo os
irmãos em suas necessidades, exercendo a
hospitalidade” (Rom 12, 12-13).
O tempo Pascal oferece-nos, este ano,
uma razão acrescida para vivermos e testemunharmos mais profundamente a dinâmica pascal do mistério da morte e ressurreição
do Senhor. A próxima visita de Bento XVI
a Portugal deverá mostrar como o Santo
Padre é testemunha de paz, comunhão,
alegria e esperança.
Para ajudar à preparação pessoal e comunitária, os nossos Bispos desafiam-nos a
desenvolver os seguintes dinamismos:
– “Reavivar a nossa fé através de um
encontro mais consciente com a Palavra de
Deus, dando às nossas comunidades um
rosto missionário.
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– Dinamizar a nossa esperança, para
podermos abrir caminhos de solução às
dificuldades e crises que a nossa sociedade
atravessa.
– Revigorar a nossa caridade, dando
maior consistência aos inúmeros espaços de
solidariedade e acção social, como resposta
aos dramas da sociedade, particularmente
as novas formas de pobreza.
– Fortalecer a nossa unidade através de
um projecto de pastoral comum, acolhido
por todas as comunidades, com o intuito de
poder responder às alterações civilizacionais
em que vivemos”.
Exortam-nos também os nossos Bispos
“a rezar à Virgem Maria, Mãe da Igreja,
Nossa Senhora de Fátima, para que, com
a sua bondade materna, acompanhe os
passos do Santo Padre nesta peregrinação

e o assista no seu ministério de Sucessor de
Pedro, que nos preparamos para acolher
e acompanhar com alegria, entusiasmo e
devoção filial”.
Devoção e amor filial ao Santo Padre e aos
Bispos em união com ele, era característica
marcante da personalidade sacerdotal do
Venerável Servo de Deus, Joaquim Alves
Brás. A sua extraordinária devoção ao Magistério manifestava-se na adesão, amor e
entusiasmo com que falava dos Documentos oficiais. Efectivamente esta atitude era
fonte de segurança e garantia de comunhão
para si e para os outros, com quem contactava e a quem se dirigia.
Saibamos nós seguir-lhe os passos.
Mª de Fátima Castanheira

Hino da visita de Bento XVI a Portugal
Bem-vindo, bem-vindo Pastor Universal!
Santo Padre, Benvindo a Portugal
Bem-vindo sejas, bem-vindo Pai e Mestre Universal!
A nossa fé robustece e abençoa Portugal.
Tua palavra segura nos conduz à santidade
e nos leva a ser em Cristo,
”Caridade na Verdade”.
Ao transmitir a mensagem
de Jesus Nosso Senhor,
Recordas ao mundo inteiro
que o nosso “Deus é Amor”.
Servindo sempre a verdade,
a nossa fé não se cansa,
Sentindo que nos conduzes,
“Caminhamos na Esperança”



Graças obtidas por intercessão
do Venerável Servo de Deus
Testemunho que tive o Síndrome MilherFisher (doença rara) que me deixou paralisada e ligada às máquinas durante 17 dias,
durante os quais rezei ao Venerável Servo
de Deus, Joaquim Alves Brás para melhorar
ou me dar força interior para aceitar com
serenidade a vontade de Deus. Contudo
tive sempre Fé que ia ficar boa. Depois de
estar um pouco melhor, muitas vezes ao
dia, me dirigia ao Servo de Deus, rezando a
sua oração, fazendo a sua Novena, pedindo
que recuperasse alguma qualidade de vida.
E aqui estou, a agradecer depois de três meses e meio hospitalizada, no Porto, onde já
quase ninguém contava comigo. Agradeço
reconhecida a Deus a graça concedida pelo
Venerável Mons. Brás, pois nesta altura já
consigo trabalhar alguma coisa. Deste modo
deixo aqui o meu testemunho de que é
necessário ter Fé e nunca desanimar. Deus
é grande e serve-se dos seus servos para
ajudar os seus filhos. Peço que esta graça
seja publicada para conhecimento de todos.
A todos peço que nunca desanimem com
os problemas da vida. Tenham Fé no Servo
de Deus e peçam as graças que necessitam,
fazendo a sua Novena e rezando-lhe a sua
oração diariamente.
Conceição Santos – Póvoa de Varzim

Envio 20€ para a Beatificação de Mons.
Joaquim Alves Brás por reconhecimento de
uma graça concedida a um filho meu.
Palmira – Toronto

Tive conhecimento da história de vida do
Mons. Joaquim Alves Brás, decidi pedir ajuda
para a minha vida. Comecei a ler a Novena
e venho informar que já fui atendida nas
minhas preces por duas vezes. Pedi ajuda
para conseguir o crédito para a compra
do automóvel e conseguir boas notas para
entrar na Universidade. Para mim foram

momentos difíceis e importantes na minha
vida, por isso, venho desta forma informar
e agradecer a ajuda que o Monsenhor Brás
me deu.
Andreia – Porto

Agradeço a Mons. Joaquim Alves Brás, a
ajuda no momento que mais precisei: a saúde da minha mãe. Peço-lhe novamente ajuda para que os meus filhos, se amem como
verdadeiros irmãos e que cada um sinta a
força e o auxílio que Monsenhor Joaquim
Alves Brás me faz transmitir. Com muita
fé, rezo a sua oração, tomei conhecimento
pelo Boletim Flores sobre a Terra. Gostaria
de pedir, o favor, de me enviarem a novena.
Envio 10€ para sua Beatificação.
Ana Maria – Vila Real

Agradeço a Deus as graças que me
concedeu através do Servo de Deus, Mons.
Joaquim Alves Brás, numa Novena que
lhe fiz. As melhoras de um familiar e a
entrada para a Universidade de um filho
desse mesmo familiar. Gostava de publicar
estas graças. Para ajudar à sua Beatificação
envio10€.
Lucinda – Mirandela

Recebi duas graças através de Mons.
Joaquim Alves Brás. O meu neto conseguiu
passar de ano, o que estava com dificuldade,
e as melhoras de uma minha filha. Envio em
reconhecimento 25€ e peço que publique
estas graças, e o meu louvor pelo bem
recebido.
Maria Isabel – Penafiel

Envio 20€ para a Beatificação de Mons.
Joaquim Alves Brás. Ele me fez dois milagres,
referentes à minha filha e à minha mulher.
Obrigado Mons. Alves Brás.
António – Valpaços
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Venho agradecer a Deus a graça, através
de Monsenhor Joaquim Alves Brás a quem
rezei e pedi com muita fé, pela saúde do
meu filho que pensávamos que fosse uma
doença grave pelos sintomas que tinha,
mas fez duas ressonâncias magnéticas ao
cérebro e coluna cervical e nada acusou.
Hoje encontra-se muito melhor. Também
por um amigo dele que tinha um tumor
e foi operado de urgência e era benigno.
Com gratidão envio 50€ para a ajuda da
Beatificação.
Mª de Lourdes – Lisboa

Para a Causa de Mons. Joaquim Alves Brás
envio 5€ por graças recebidas. Continuo
devoto dele, rezo pelo bem de todos e
pela paz no mundo. Agradeço, se possível,
publicação em Flores sobre a Terra.
José Luís – Castelo Branco

Li o Boletim de Mons. Joaquim Alves Brás,
as muitas graças por ele concedidas. Tenho
duas filhas que andavam de mal. Pedi e
Monsenhor concedeu-me a graça, agora já
são amigas. Uma filha andava em questão
por causa de um prédio o que muito nos
preocupava, mas graças a Mons. Brás tudo
ficou bem. Envio 20€ para a sua beatificação
gostava de receber o jornal.
Engrácia – Montalegre

Venho dizer que fiz a Novena ao Servo de
Deus, Mons. Joaquim Alves Brás, e recebi
duas graças por seu intermédio. Dois
casais, estavam separados, há mais de um
ano, porque os maridos saíram de casa
para estarem com outras mulheres e neste
momento, graças a Mons. Joaquim Alves
Brás estão de novo a viver em família, os
dois têm filhos. Tudo está resolvido, e estão
a viver em felicidade.
Arlette – Lisboa



Em reconhecimento de mais uma graça de
Mons. Joaquim Alves Brás, envio 50€ para
a Causa da sua beatificação. Continuo a
orar-lhe para que nos dê a sua preciosa
ajuda tanto no campo espiritual como
físico.
Mª José – Chamusca

Envio 50€ da promessa que fiz a Mons.
Joaquim Alves Brás, pelo que lhe devo, com
a certeza que Ele que me acudiu no último
problema de saúde que tive. Por tudo isso,
com muito carinho, todos os dias rezo a sua
oração. E penso que: O Sol nem sempre
brilha mas existe!
Catarina – Portalegre

Agradeço muito a Mons. Joaquim Alves Brás
a graça que me concedeu. A minha nora
estava grávida, o teste que teve de fazer
acusou o bebé com deficiência, queriam-lhe
fazer o aborto e ela não aceitou. Recorri ao
Monsenhor e todos os dias lhe pedia para
que o bebé fosse sãozinho e perfeitinho.
Fico-lhe muito grata e envio 10€ para a sua
Beatificação. O meu netinho é sãozinho e
perfeitinho.
Mª da Conceição – Santo Tirso

Peço para publicar a graça que eu pedi
e o Monsenhor me fez. Que minha filha
passasse de ano. Graças a Deus e a
Monsenhor Joaquim Alves Brás ela passou.
Envio 20€.
Mª Lucília – Guimarães

Quero agradecer a Deus as graças que me
concedeu através de Monsenhor Joaquim
Alves Brás a quem recorro e tenho sido
atendida. Muito obrigada pela ajuda.
Continuarei sempre a rezar-lhe. Agradeço
a publicação no Flores sobre a Terra.
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Como estou muito grata, envio 20€. Muito
obrigada, Monsenhor Brás.
Fátima – Vila Real

Encontrei o Boletim Flores sobre a Terra,
que não conhecia, na Igreja da Graça em
Évora. Li, e em casa fiz a novena a pedir a
colocação para o meu filho e nora que são
professores, e graças a Deus fui ouvida,
os dois ficaram colocados um em Évora e
outro em Sousel. Estou muito grata por esta
graça do Monsenhor Joaquim Alves Brás.
Gostaria de receber o Flores sobre a Terra.
Envio 10€ para a Causa de Mons. Joaquim
Alves Brás.
Felicidade – Évora

Para a Beatificação Servo de Deus, Mons.
Joaquim Alves Brás, envio 10 € como
reconhecimento pela graça recebida
aquando da doença do meu irmão.
Gostaria que publicassem em Flores
sobre a Terra mais uma das muitas graças
alcançadas.
Zita – Vila Real

Por um familiar, chegou-me o Boletim
Flores sobre a Terra. Através dele, tomei
conhecimento que Mons. Joaquim Alves
Brás, o Servo fiel e intercessor junto de
Deus, nos ouve nos momentos mais difíceis
da nossa vida. Já fui cinco vezes operada ao
joelho direito e não me tem corrido bem.
Agradecia que me enviassem o livro da
Novena deste Servo de Deus, para eu rezar,
a sua oração e novena para que me ajude
nesta minha tão grande aflição. Tenho fé
que Mons. Joaquim Alves Brás irá pedir a
Deus por mim, para eu voltar a andar sem
canadianas e não ter tantas dores. Obrigada.
Envio 10€ para a sua Beatificação.
Elsa – Figueira da Foz

Agradeço ao Mons. Joaquim Alves Brás a
graça recebida da minha sobrinha. Ela é
professora e fora colocada muito longe,
entretanto fiz a novena a Monsenhor
Joaquim Alves Brás e fui atendida, hoje
mesmo foi deslocada para mais perto de
casa. Peço que publiquem a graça recebida.
Envio 50€ para a sua Beatificação.
Mª de Fátima – Cinfães

Ofereço 50€ para a Causa de Canonização
do Servo de Deus, Mons. Joaquim Alves
Brás, em agradecimento de várias graças
recebidas, entre elas, o restabelecimento
da saúde do meu marido, que muito nos
preocupou. Graças ao bom Deus e ao seu
Servo, Monsenhor Joaquim Alves Brás hoje
está bem e recuperado.
Fátima Gomes – Lisboa

O Senhor concedeu-me a graça por
intermédio de Mons. Joaquim Alves Brás, a
quem recorri com fé para que melhorasse
dos meus olhos que andava muito mal.
Prometi publicar a graça, se melhorasse.
Também tive a graça de se resolver um
problema com uma pessoa de família. E
ainda porque estava muito mal do coração
pedi ao Servo de Deus que se melhorasse
sem ir ao médico, mandava a pequena
lembrança de 10€. Muito obrigada.
Mª Emília – Maceira de Rates

Agradeço a Deus a graça que me foi
concedida através de Mons. Joaquim Alves
Brás, e peço a sua publicação. Envio 5 € para
a Causa da sua Beatificação.
Joaquim Antunes – Guarda

Um senhor de Campo Maior depois de ter
feito uma novena com a oração que vem
no Boletim Flores sobre a Terra recebeu a
graça da cura da sua esposa. Está muito
grato a quem lhe deu a conhecer este
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Venerável Servo de Deus e envia 20€ para
a Postulação.
Matilde Mendes – Elvas

Quero agradecer a Deus por intermédio de
Mons. Joaquim Alves Brás, a graça que me
concedeu. O meu netinho de oito meses
teve uma doença muito grave que lhe podia
ter tirado a vida. Com muita fé e orações
o meu netinho salvou-se e não ficou com
nenhuma sequela da doença. Ofereço 10€
para a sua Beatificação.
Maria – Guarda

Agradeço a publicação de uma graça que
recebi através de Mons. Joaquim Alves
Brás a quem recorri. Envio 10€ para a sua
Beatificação, e que Mons. Joaquim Alves
Brás nos ajude sempre nas nossas aflições
e pedidos. Continuarei rezar e a pedir a sua
Beatificação.
Vitória Capelo – Vilar Formoso

É com enorme alegria que testemunho
a graça que me foi atribuída através de
Mons. Joaquim Aves Brás. Apesar de um
problema de saúde nunca desanimei e
mantive a esperança da realização de um
sonho de família, a vinda de um segundo
filho. Jesus disse, pedi e recebereis. Então
através da oração pedi, pedi, até que me
foi enviado esse anjinho que todos tanto
amamos. A gravidez foi tremida, cada
obstáculo ultrapassado nos dava mais fé
para o passo seguinte, inclusive tive que
fazer amniocentese.
Passados seis meses, não me canso
de agradecer a generosidade de Deus
para comigo, então o parto normal foi
maravilhoso, de tal modo que eu nunca
acharia possível. O meu filho é a prova viva
do amor que Deus Pai tem por nós, vale a



pena testemunhar na fé e insistir pedindo…
Agradeço muito a Mons. Joaquim Alves
Brás, que sempre que lhe peço intercede por
mim. Agradeço que seja publicado o meu
testemunho no boletim Flores sobre a Terra.
A todos os que trabalham, para que estes
testemunhos cheguem ao conhecimento de
muitos, o meu muito obrigada e que Deus
vos abençoe.
Cristina Gomes – Viana do Castelo

Recorri a Mons. Joaquim Alves Brás, após
saber pelo meu médico ortopedista a
suspeita de que tinha uma doença má
nos ossos. Pois nessa altura quase não
conseguia caminhar, nem fazer nada. Após
resultado de muitos exames, que foram
negativos. Para esta doença e com algum
tratamento melhorei, e hoje sinto-me bem,
com a graça de Jesus, por intermédio do
Mons. Joaquim Aves Brás, Servo de Deus e
apóstolo da família. Envio 20€ para ajuda
da sua Beatificação. Vou continuar a rezar
pela minha família e por todos aqueles
que necessitam e também pela paz no
mundo.
Mª Amélia – Odivelas

Sou devota do Mons. Joaquim Alves Brás,
sempre que há algo na minha vida que me
aflige, a ele recorro e tem-me ajudado a
resolver vários problemas. Costumo chamar-lhe “o meu santo protector” e é mesmo
isso que ele tem sido na minha vida. Envio
100€ para a sua Beatificação. Se possível
agradecia que me enviassem o livrinho da
Novena.
Anónima – Vila Real

Agradeço a Mons. Joaquim Alves Brás a
ajuda e as graças concedidas. O meu marido
está a trabalhar no estrangeiro, durante dois
Continua na pág. 8

Casa-Museu Monsenhor Alves Brás
Festa do Jornal da Família e seu Fundador
A Casa Museu Monsenhor Alves Brás, em
Casegas, proporcionou aos seus visitantes
um ambiente festivo diferente, no passado
dia 14 de Março, promovendo espaços de
reflexão, arte, cultura e convívio.
Os objectivos desta celebração eram:
1. Potenciar o apreço pela leitura e a difusão
do Jornal da Família, como um veículo dos
valores da Família, continuando a dar voz ao
seu Fundador, o Venerável Servo de Deus,
Joaquim Alves Brás.
2. Imprimir um maior dinamismo à Casa
Museu, local de referência a visitar.
Participaram nesta festa a Família Blasiana
de Castelo Branco, Fundão, Covilhã e Casegas, assim como os amigos de vários pontos
desta zona geográfica, ultrapassando as
duas centenas.
Muitos assinantes desta zona aderiram ao
concurso, dando largas à imaginação e
enviaram, a seu tempo, as poesias alusivas
a Mons. Brás e ao Jornal da Família. Poesias
que serviram para o cartão-de-visita à Casa
Museu, num PowerPoint que ia passando
automaticamente onde os concorrentes e
outros visitantes, com espanto, puderam
apreciar a sua mestria.
A fé deste povo, na santidade do Pe.
Brás, e o exemplo de gratidão por este
monumento, manifestou-se mais uma vez
junto à Casa Museu, onde não faltaram os
tapetes de flores, exposição de símbolos
e dinâmicas, a partir do mote: “Eu sigo o
caminho do amor, é o caminho que vos
deixo”. A Eucaristia animada pelo grupo
coral da paróquia, foi ponto alto do dia.
O Pe. António Serra realçou o carácter e o
vigor apostólico que animou o Pe. Brás, e
apelou ao desafio a seguir o caminho por
ele traçado, tão necessário quanto urgente
para os cristãos do mundo actual.
O sol abrilhantou a festa e permitiu o almoço partilhado no parque de lazer junto

à ribeira, bem como uma tarde de convívio
e animação, enquanto decorria a visita à
Casa Museu. Não faltaram os prémios aos
participantes no concurso, as encenações
sobre a vida do Padre Alves Brás e muita alegria e animação. A alegria, a participação,
a generosidade, a partilha, a hospitalidade
e a gratidão foram notas marcantes nesta
festa.
Vale a pena deixar o bulício e reservar um
dia para visitar a Casa Museu onde a vida
se torna plenitude e as energias se renovam
positivamente, porque nos fala de um Sacerdote que se entregou sem reservas a Cristo,
na pessoa dos mais desprotegidos.
Aproveito para deixar já a dica para a celebração do 2º aniversário da Casa Museu,
que ocorrerá a 20 de Julho.
Maria José de Jesus

Flores de Maio
Flores de Maio, tão variadas
Flores de encanto e alegria
Flores à beira-mar plantadas
Em Terra de Santa Maria
Flores em semente, trazida
P’los santos da Igreja de Deus
Barca de Pedro, batida
De ondas que estão contra os Céus
O Papa, amigo da gente,
Lá anda, em contra-corrente
Na missão de Semeador
Mostrar por ele devoção
É dar-lhe a nossa oração
Como fez o Monsenhor
Maria Teofania
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anos teve imensas dificuldades em conseguir casa para morar, até que eu tive, por
intermédio de uma amiga, conhecimento
da oração a Monsenhor. Tenho a dizer
que nessa mesma semana ele conseguiu
uma casa. Gostaria que esta graça fosse
publicada e de receber o Jornal. Envio 10€
para Causa.
Teresa – Fundão

Foi com grande prazer que redescobri o
vosso trabalho e revivi o tempo que passei
em Lisboa e onde aprendi muito boas coisas. Ainda tive a graça de conhecer o nosso
muito amigo Mons. Joaquim Alves Brás. Já
lá vão uns anos. Trouxe, para distribuir o
Boletim Flores sobre a Terra. Que alegria ler
testemunhos sobre Monsenhor Brás. Dispo-

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

nibilizo-me para ajudar no que estiver em
minhas mãos, será um grande prazer, após
tantos anos no estrangeiro, poder fazer algo
em favor da nossa fé.
Também comunico a graça que obtive de
Mons. Alves Brás: minha irmã religiosa
franciscana sofreu um ataque e esteve em
coma, pedi com muita fé ao Senhor por
intermédio do nosso querido Mons. Brás
e hoje está livre de perigo, embora ainda
frágil. É uma alegria continuar entre nós,
pedindo ao Senhor por nós pois é muito
piedosa. Gostava de receber 10 boletins e
vou trabalhar mais, e mais para a Beatificação do nosso santo.
Jacinta Silva – Moimenta da Beira

Agradeço a Monsenhor Joaquim Alves Brás
pois continuo a acreditar nele apesar da
graça ainda não ter sido conseguida. Por
isso peço que continue a ajudar-me no meu
pedido e a rezar comigo. Eu faço-o com
muita fé. Envio 20€ para a Beatificação.
Luísa Francisco – Abrantes

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

