Publicação Trimestral * Nº 65 Janeiro / Março de 2011 * Distribuição Gratuita

Modelo de Virtudes
MONS. JOAQUIM ALVES BRÁS
Para a família de quantos estão ligados
ao Venerável Servo de Deus, Joaquim
Alves Brás, o mês de Março adquire particular significado, porque se assinalam
neste mês vários acontecimentos relacionados com a sua pessoa e obra. No dia
20, evoca-se o 112º aniversário do seu
nascimento; dia 19, celebram-se as bodas
de ouro de erecção canónica do Instituto
Secular das Cooperadoras da Família; dia
13, recorda-se o 45º aniversário do seu
falecimento; e dia 15, o terceiro aniversário do reconhecimento da heroicidade
das suas virtudes, por decreto do Santo
Padre Bento XVI.
Em virtude deste reconhecimento de
heroicidade das virtudes, o venerável
Padre Alves Brás é apresentado à comunidade cristã como modelo de virtudes
segundo o Evangelho. O estado presente
da sociedade necessita de exemplos fortes
como o do Padre Brás, que lhe imprimam
um rumo com sentido e esperança.
Ao longo da história, sempre a sociedade buscou modelos e pontos de
referência, mas hoje talvez mais do que
nunca. Frente ao secularismo, à perda do
vivo sentido da fé, com o afastamento da
Igreja de muitos baptizados, os santos

recordam-nos os valores fundamentais
de um novo tipo de sociedade.
Porque todos somos chamados a ser
santos, a Igreja aponta alguns homens
e mulheres (veneráveis, beatos e santos)
que tomaram a sério a vida cristã, dando
corpo aos princípios evangélicos no quotidiano das suas existências. Mediante um
persistente esforço, dia após dia, numa
total abertura e docilidade ao Espírito
Santo, também cada um é chamado à
prática, por vezes heróica, das virtudes,
em ordem à própria realização pessoal e
eficácia evangelizadora na comunidade.
Este modo de estar na história faz de cada
santo um verdadeiro protagonista na coerência da fé que professa em Jesus Cristo.
O Catecismo da Igreja Católica (n.
1083) ensina isso mesmo: “A virtude é
uma disposição habitual e firme para fazer o bem. Permite à pessoa não somente
praticar bons actos mas dar o melhor de
si mesma. A pessoa virtuosa tende para
o bem com todas as suas forças sensíveis
e espirituais; prossegue o bem e opta por
ele em actos concretos”.
O Venerável Padre Brás tinha a consciência de que a santidade de vida não era
senão a resposta amorosa às palavras do
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Senhor na Escritura: “sede santos, como
o vosso Deus é Santo”; “sede perfeitos,
porque o vosso Pai celeste é perfeito”.
Mais do que a força de um modelo a
seguir, é a declaração de uma nova forma
de ser. Por isso, ele deixou escrito:
“Todos podemos ser santos. Muitos,
porém, podem julgar que a santidade
consiste em fazer milagres, prodígios ou
penitências que estão muito além das
suas forças e esta persuasão pode levá-los a nada fazer. Ora, isto, não é verdade.
A santidade é possível e está ao alcance
de todos, pois, consiste, primariamente
no amor de Deus, e secundariamente no
amor do próximo.
Este amor não se requer que seja sensível, mas sim, que seja prático. Por isso,

Nova Edição
O Importante é a Família
Para homenagear o Venerável
Padre Joaquim
Alves Brás, publicámos a 5ª
edição da sua
biografia em
Português, que
sai melhorada e
enriquecida com
o D e c re t o d e
Heroicidade das
suas virtudes. Se
pretende conhecer melhor o Pe Alves Brás
e a sua paixão pela família, peça o livro à
Vice-Postulação.
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quem tem este amor, diligentemente,
evita tudo o que desagrada a Deus e faz
com a perfeição de que é capaz, mesmo
as coisas mais pequeninas, porque nunca é pequeno o que se faz por amor. O
verdadeiro amor de Deus torna a alma
afectiva e aproveita todas as ocasiões
para falar com Deus, mas não pára nos
afectos, vai às obras, observa os seus
mandamentos”.
Que a vida exemplar deste Venerável
Servo de Deus nos estimule à prática da
virtude, a sermos lucerna que ilumina e
brasa que aquece quantos nos vêem e
nos ouvem.
Maria de Fatima Castanheira

Flores
de Voluntariado
Entre o sofrimento vário
De que este mundo está cheio
Aparece o voluntário
A fazer bem, no seu meio
Seja mais novo, ou mais velho,
É tal o impacto que tem
Que esta lição do Evangelho
Até nos ateus cai bem
Dar-se aos outros, sem horário,
Em trabalho voluntário
É semear flores-d’amor
Todo aquele que assim faz
Tal como Monsenhor Brás
Colhe as bênçãos do Senhor
Maria Teofania

Graças obtidas por intercessão
do Venerável Servo de Deus
Tem esta carta a finalidade de agradecer a Mons. Joaquim Alves Brás e
enviar 20 € para a Beatificação. O meu
agradecimento pelas duas netas terem
entrado para Universidade. A mais velha
na altura não conseguiu entrar, entretanto agarrei-me ao Monsenhor, pedindo
que a ajudasse e fui ouvida, entrou o
ano passado. A mais nova quis mudar
de curso, teve de fazer um exame, mas
não tinha tempo de estudar Português e
quando saíram as notas nem ela própria
queria acreditar. Teve 15 e 17. Ficou
muito contente. Conseguiu, porque teve
a ajuda de Monsenhor Brás. Gostava que
publicassem, este testemunho, em Flores
sobre a Terra.
Amélia Neves - Marvão
Envio 10 € ao Venerável Servo de
Deus, Mons. Joaquim Alves Brás por nos
ter concedido a graça da minha filha, ter
uma boa hora e a menina ser perfeitinha.
Eu nunca me esqueço dele. Gostaria de
receber o Boletim.
Aldina - Vila Real
Envio a oferta 20 € meus e 10 € da
minha neta para o processo do Venerável
Servo de Deus, Mons. Joaquim Alves Brás
que nos fez um grande milagre. Já é o 2º
e gostaríamos que publicassem no Flores
sobre a Terra, e me mandassem algumas
pagelas com a oração. Peço que rezem
por mim.
Mª da Trindade - Povoa do Varzim
Quero agradecer a Deus, através Mons.
Joaquim Alves Brás, a graça que me foi
concedida. Os meus filhos passaram de
ano. Rezei principalmente por um que
estava mesmo para chumbar. Pedi muito
ao Servo de Deus, e ele atendeu-me.
Agora rezo o terço, todos os dias e a sua

oração. Gostava de publicar esta graça
que me foi concedida em Flores sobre a
Terra. Envio 20 € para a sua Beatificação
e muito obrigada.
Ana – Abrantes
Mais uma vez, Mons. Alves Brás intercedeu por mim junto de Nosso Senhor,
rezei a novena e a graça que eu tanto
precisava foi atendida. Continuo a rezar
com muita fé e quero comunicar este
testemunho. Junto envio 50 € para a
sua Beatificação.
Lourdes Calisto - Aveiro
Sou grande devota de Mons. Alves
Brás e a ele tenho recorrido em momentos
difíceis. Venho, por este meio, agradecer
as graças e envio 10 € para a Causa da
sua Beatificação.
Hermínia da Conceição - Vila Real
Todos os dias rezo a Mons. Joaquim
Alves Brás que me tem ajudado muito a
mim, ao meu marido e aos meus filhos.
Continuo a rezar, pedindo graças que
preciso. Deixo 30 € para o Processo da
Beatificação.
Palmira Rodrigues - Canadá
Fiz um pedido ao Monsenhor Joaquim
Alves Brás pelo meu colega Arrelindo.
Consegui arranjar um subsídio porque
ele teve um acidente na perna quando
tratava do quintal. O meu pedido a Mons.
Alves Brás foi atendido. Envio esta oferta
e agradeço que me mandem a Novena
e o Boletim
Agostinho Sousa - Valongo
Envio 20 € para a Beatificação de
Mons. Joaquim Alves Brás a quem prometi em momento de incerteza. Pedi
para que o meu neto passasse de ano,
portanto agradeço e peço que publiquem
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Graças obtidas por intercessão
do Venerável Servo de Deus
a graça, para que todos, tenham fé no
Servo de Deus.
Maria Isabel - Penafiel
Sensibilizada, com a leitura de uma
graça recebida descrita no boletim de
Abril/Junho pela Mª de Lourdes - Lisboa,
me apresso a participar e agradecer a
Deus uma graça semelhante de pedido
feito ao Monsenhor Joaquim Alves Brás.
A desconfiança pelos sintomas, e as ressonâncias magnéticas serem negativas,
envio 70 € para a ajuda da sua Causa de
Beatificação.
Mª Isabel – Faro
Venho, por este meio, agradecer e
cumprir a minha promessa de enviar 20 €
pela ajuda que Monsenhor Joaquim Alves
Brás me deu nos exames da Universidade.
Andreia - Joane
Envio 20 € para a Causa da Beatificação de Mons. Joaquim Alves Brás. É a 4ª
vez que me associo a esta nobre Causa
e, se Deus quiser, não há-de ser a última.
É para agradecer a intercessão do nosso
querido Santo, junto de Deus, para que
assinassem o segundo contrato de trabalho à minha filha mais nova, na empresa
onde já fez o estágio profissional. Muitas
e muitas graças tenho recebido por intermédio do Apóstolo das famílias cristãs.
Olinda Maria – Ílhavo
É com muita devoção que escrevo para
Flores sobre a Terra, agradecendo a graça
que me foi concedida por Mons. Joaquim
Alves Brás. Envio 100 € para a sua Beatificação. Continuo a rezar e a ter muita fé,
pedindo-lhe a sua protecção para toda a
minha família e que continue a proteger
a minha sogra de todo o mal.
Sílvia – Vila Real
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Junto envio 10 € para a Beatificação de
Monsenhor Joaquim Alves Brás pelas graças que me tem concedido, continuarei a
rezar. Espero que seja beatificado o mais
depressa possível. Agradeço a publicação.
A.M. J. – Beja
Agradeço a Monsenhor Alves Brás que
intercedeu a Deus Nosso Pai e Nosso Senhor Jesus Cristo pela cura da minha filha
do vício do álcool. Obrigada. Agradeço a
publicação em Flores sobre a Terra e envio
60 € para a Beatificação.
Maria Zitinha – Vialonga
Quero agradecer ao Senhor a graça
que recebi por intermédio de Mons. Joaquim Alves Brás. Fui submetida a uma intervenção cirúrgica e os médicos não me
davam garantias do êxito. Tenho sempre
o Boletim “Flores sobre a Terra”, fiz uma
novena ao Monsenhor e pedi-lhe que
junto de Deus pedisse por mim. Graças a
Deus e ao Monsenhor correu tudo bem.
Envio 20 € para a beatificação.
Anónima - Vila Real
Agradeço ao Senhor as graças que me
tem concedido através do meu grande
amigo, Mons. Joaquim Alves Brás. Pois
são muitas. Não me tem deixado sem resposta, nos momentos de maior angústia.
Envio com muita gratidão, 100 € para a
Causa da sua Beatificação.
Florinda Henriques - Guimarães
Venho cumprir o prometido, agradecer
a Mons. Alves Brás, a graça que recebi.
Deixo 200 € para a Beatificação. A ele recorro com muita fé e espero poder alcançar, através dele, todos os meus pedidos.
Agradeço que a graça seja publicada.
Lisboa – Anónima

Graças obtidas por intercessão
do Venerável Servo de Deus
Envio 25 € em cumprimento de uma
promessa que fiz a Monsenhor Joaquim
Alves Brás a quem estou muito grata pelas
graças recebidas.
Deolinda Gomes - Leiria
O meu filho tirou a licenciatura, estava
sem emprego há um ano, pedi a Mons.
Joaquim Alves Brás, através da Novena e
foi concedida a graça. Trabalhou durante
um ano, agora acabou esse emprego/
/estágio e entrou de férias não sei se o
vão chamar para continuar a trabalhar.
Por isso, continuo a pedir, com toda a fé,
ao Venerável Servo de Deus que o ajude.
Peço também que me dê saúde e a toda
a minha família, e que me ajude a resolver
mais uns problemas também a nível de
emprego. Peço paz para o mundo e para
todos os que precisam da sua ajuda. Envio
30 € para a sua beatificação e gostaria
de receber dois ou três livros da Novena.
Maria de Lourdes - Porto
Todos os dias, rezo a oração a Mons.
Joaquim Alves Brás para que me ajude
nos problemas que são muitos, doenças
crónicas e uma perna partida, não posso
andar, sinto grande solidão. Vivo com um
filho solteiro, sem trabalho, está desesperado, passo os dias a rezar e a chorar.
Mas tenho esperança que só este santo
nos pode ajudar. Peço-lhe do fundo do
coração, pelo meu filho, doente e cheio
de problemas familiares, por burlas que
nos fizeram que destruíram a nossa vida
e paz nesta casa. Continuarei a pedir e a
rezar a este santo protector das famílias
que ajude o meu filho a arranjar um
trabalho e o liberte de tanto sofrimento.
Envio 10 € e gostava de receber a Novena.
Maria de Jesus - Fundão
Quero relatar a graça recebida pela

poderosa e amável intercessão deste
Servo de Deus. Trata-se da reconciliação
sincera de duas pessoas amigas que se
encontravam desavindas devido a discussões que tinham tido. Seria, então difícil
de prever que a médio prazo houvesse o
restabelecimento dos laços de amizade.
Contudo, graças a este fiel amigo, Monsenhor Joaquim Alves Brás, e depois de
um percurso de oração que se traduziu
numa sequência de meia dúzia de novenas, às quais juntei a oração mariana por
excelência que é o Terço, foi então que o
inesperado aconteceu. Toda a mágoa que
imana das nossas fraquezas e tristezas
e deu lugar à alegria da reconciliação.
E gostava de dizer: tende fé, queridos
irmãos, e sede fortes na oração por que
com toda a confiança haveis de alcançar
de Deus o melhor para os vossos anseios.
A Deus tudo é possível! Muito obrigada,
Monsenhor Alves Brás e continuarei a
colaborar com todo o entusiasmo.
RFD - Coimbra
Sentia-me bastante mal, para além de
outros problemas de saúde, com várias
crises de vesícula. Fui internado e pelo
que percebi, os médicos não estavam
com intenções de me operar por esses
dias. Preocupado com a situação, durante a noite, pedi várias vezes a Mons.
Joaquim Alves Brás, que me ajudasse a
mim e iluminasse os médicos a tomarem
a decisão certa. Ele ouviu a minha oração
e na manhã seguinte os médicos decidiram operar-me de imediato. Tudo correu
bem e sinto-me em franca recuperação.
Mais uma vez agradeço ao Servo de Deus
Mons. Brás. Aliás, todos os dias lhe rezo,
leio mensalmente o Jornal da Família e o
Flores sobre a Terra. Envio 20 € para o seu
Processo de Beatificação.
António Sanches – Lardosa
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Graças obtidas por intercessão
do Venerável Servo de Deus
Tenho muita devoção a Mons. Joaquim
Alves Brás, a quem recorro muitas vezes
pedindo ajuda e a sua intercessão para
situações concretas, que humanamente
pouco se poderia fazer. Desta vez, tivemos uma situação muito dolorosa de um
membro da nossa família que corria o
perigo de ficar com problemas para toda
a vida. Desesperada, recorri a Mons. Brás,
pedindo que junto de Deus intercedesse
por aquele familiar e que fizesse com
que a operação a que foi submetido,
terminasse bem. Graças a Deus, tudo
correu bem e eu atribuo essa graça à
intercessão de Mons. Brás a quem muito
admiro. Como gratidão, envio 20 € para a
Causa de Beatificação de Mons. Joaquim
Alves Brás.
Anónimo – Coimbra
Encontrei o Flores sobre a Terra na
Igreja Matriz. Curiosa, folheei-o e li-o, pois
andava com um problema de pele há bastante tempo e já tinha pensado a quem
poderia recorrer para interceder por mim
junto de Deus. O encontro do Boletim foi
para mim, um sinal. Assim, com muita
fé e já um pouco triste e desanimada
pelo facto de os tratamentos médicos
não darem resultado, pedi a Monsenhor
Joaquim Alves Brás que me “limpasse”
a pele do problema que me afligia. Com
a sua intercessão e, depois, com a ida a
outro médico que me fez um diagnóstico
diferente e, como tal, um tratamento
também diferente, a minha pele foi ficando mais limpinha. De vez em quando
lá me aparece uma borbulhita, mas nada
que se compare ao que tinha. Sei que a
intercessão de Monsenhor Joaquim Alves
Brás foi crucial para o tratamento dar
resultado, por isso, conforme prometido,
aqui estou, com alegria a publicar a graça.
JR – Aveiro
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Agradeço muito a Monsenhor Joaquim
Alves Brás a graça que me concedeu
quando a ele recorri. Agradeço a publicação em Flores sobre a Terra. Envio 20 €
para a Beatificação.
Piedade Martins - Figueira da Foz
Conheci o boletim “Flores sobre a
Terra” através da minha mãe. Li as graças
e agradecimentos ali apresentadas. Comecei a fazer a oração pois estava precisando de ajuda de Deus e do Monsenhor
Joaquim Alves Brás. Andava desesperada,
pois o meu filho estava gravemente
doente, dia para dia a emagrecer, com
diarreias fortes, com sangue e fortes dores
abdominais. Tudo isto causado por uma
bactéria. Foi internado no hospital, cinco
dias a soro e com medicação. Foi visto por
vários médicos, pois tudo o que comia
e, até a própria medicação expulsava.
Esteve assim três meses, mas com a ajuda
de Deus e do bom Monsenhor Joaquim
Alves Brás, o meu filho começou a aceitar
tudo no organismo, conseguiu recuperar
e até ficar bom. Agora ao fazer um ano
começou de novo com as diarreias e as
dores abdominais. Tenho orado todos os
dias a Deus e ao bom Monsenhor Joaquim
Alves, para que o meu filho fique curado e
volte a ser um jovem normal, com saúde,
como qualquer outro jovem. Pois tem
quase 18 anos. Peço-vos que rezem também pelo meu filho, para que fique curado. Fico eternamente grata. Envio 20 €
e gostava de receber em minha casa o
boletim Flores sobre a Terra.
Celeste Gonçalves - Braga
Envio 25 € para que Mons. Joaquim
Alves Brás chegue depressa aos altares.
Continua na pág. 8

Entrelaçado de vivências
Casa-Museu Monsenhor Alves Brás
No mês em que celebramos o “Fundador”, respigámos algumas frases que os
visitantes deixaram expressas em livro.
Mais do que salientar a beleza inegável
e a qualidade do Museu, elas dão voz
ao coração, traduzindo as experiências
ocorridas no mais profundo, onde Deus
nos encontra e se deixa encontrar.
Admiração e reverência
“Este Museu dá uma ideia do que é a
vida de um santo”.“Viemos visitar este
Museu para conhecer mais de perto a
força de Mons. Brás”. “Este memorial de
Mons. Brás fez crescer em mim alegria e
paz”.”Que grande alegria estar aqui, a
celebrar o nosso Padre Brás”.
“Rezo pela sua canonização, para que
o mundo melhore, que as famílias sejam
mais santas e catequizem os seus filhos
como foi a mãe do Monsenhor”. “A cruz é
um instrumento do amor. O venerável Pe.
Brás viveu esta realidade”. “Bem-hajas,
Senhor, por me teres dado a conhecer
um pouco da vida deste nosso querido
irmão: Mons. Brás”.
“Bem-hajas Mons. Brás. Quero seguir
as tuas pegadas”. “Que o exemplo deste
grande homem nos faça reflectir”. “Hoje,
ao visitar este Museu, deu-me mais anos
de vida”
Súplica e acção de graças!
“Uma graça de Mons. Brás, quando da
minha doença, melhorei rapidamente”.
“Padre Brás, cura o meu marido; faz este
milagre, concede-nos esta graça”. “Que
Mons. Brás, lá do céu, vele por toda a minha família e nos proteja.” “Monsenhor
atende a minha súplica”.
”Conheci-o há pouco tempo e já tive o
seu apoio na resolução de pequenas causas familiares. Acredito profundamente
na sua intercessão junto das famílias”.

“Sou muito devota de Mons. Brás. Deus
já me concedeu muitas graças por seu
intermédio”. “Monsenhor, pede a Nosso
Senhor por mim, pelo meu marido e os
meus queridos filhos”. “Foi com muita fé e
esperança que aqui vim, algo me chamou
até aqui. Aguardo com ansiedade a sua
beatificação”. “Obrigada meu Deus, pela
dádiva que nos deste em Monsenhor”.
Relacionado com a Obra de Mons. Brás
“Que esta Casa Museu possa perpetuar
para sempre a Vida e a Obra de Mons.
Brás”. “É um espaço de reflexão e meditação”. “Deixo o meu testemunho de
gratidão por tudo o fez por mim”. “Esta
é uma Obra que projecta a solidariedade
com os mais necessitados”. “Que através
da sua presença aqui exposta, ele nos
ensine a aproveitar todo o tempo que
Deus nos dá para seguir o caminho da
santidade”. “Local sagrado, que nos fala
até ao íntimo…”.
“Quanta alegria e emoção senti ao visitar este Museu. Obrigada Mons. Brás”.
“Já há muito que um Museu não me
envolvia assim, desta forma. Dedicação,
paixão, é o que ressalta da vida de Mons.
Brás”. “Que esta Obra sirva para edificação de quantos a visitam”.
É assim neste entrelaçado de vivências
que a “Casa Museu” continua a fazer
memória do Venerável Padre Brás.
No próximo dia 13 de Março, a partir
das 14h, faremos aqui em Casegas, sua
terra natal, a memória evocativa dos 45
anos da sua partida para junto de Deus,
subordinado ao tema: “Monsenhor Alves
Brás vive nas suas Obras”.
Fica o convite. Esperamos e agradecemos a sua presença.
Maria José de Jesus
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Este grande santo tem-me concedido
várias graças. O meu muito obrigada.
Conceição Barbosa - Barcelinhos
Com muita gratidão e alegria comunico a grande graça que o Senhor me
concedeu pelo nosso Venerável Monsenhor Brás. Devido a uma queda fracturei
o braço direito junto ao ombro. Fui ao
hospital, trataram-me e ligaram-me. Depois de 10 dias voltei ao hospital, como
me mandaram e fizeram-me novos exames. Os dois médicos que me observaram
disseram que não havia hipótese de me
operarem. Um deles com um ar muito
condoído, disse que não me podia fazer
mais nada, que eu iria ficar com uma
grande insuficiência para toda a vida, que
voltasse lá daí a 10 dias, para mudar as ligaduras. Vim para casa numa aflição, pois
vivo sozinha, e durante o caminho não me
cansei de pedir ajuda a Monsenhor Brás.

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

Logo que cheguei a casa iniciei a novena
com muita fé e confiança que ele me iria
ajudar. Ainda não tinha passado uma
hora tive providencialmente a visita de
um sobrinho que sem saber de nada me
visitou nesse dia. De imediato me levou a
outro médico, que me tirou as ligaduras,
fez-me novos exames, e disse que não
ficaria boa a cem por cento, mas depois
da fisioterapia faria a minha vida normal.
Continuei a rezar ao Servo de Deus. Hoje
só posso dizer, obrigada Monsenhor, pois
estou completamente curada.
Adelaide Amélia - Lisboa
Envio 10 € para a Causa de Mons.
Joaquim Alves Brás, como prometi, pelas
graças recebidas. Ele é o meu protector
nas aflições. Que continue a ajudar-me.
Conheci este Venerável Servo de Deus
através do Flores sobre a Terra em 2003.
Maria Jesus - Faro
Agradeço a Deus por intermédio de
Venerável Monsenhor Joaquim Alves Brás
as graças que me concedeu. Envio 20 €
para sua Beatificação. Gostaria de receber
o livro da Novena para me ajudar a rezar
e agradecer todas as graças.
Anónima - Fundão

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

