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A Virtude Estratégica
Para os tempo difíceis

O tempo que nos é dado viver está 
profundamente marcado por sérias di-
ficuldades. O mundo está mergulhado 
numa grave crise, a todos os níveis, e à 
escala planetária, como frequentemente se 
diz. Somos aturdidos por “más notícias”, 
atormentados pelo que ouvimos, sentimos 
e sofremos. Consequentemente a tentação 
do medo, do desalento e do desânimo 
espreita-nos a cada esquina, mas sentimos 
também emergir, em nós e à nossa volta, 
a força da esperança. A esperança de que 
somos capazes de superar as próprias 
limitações, a esperança feita certeza, de 
conseguirmos transformar as reais dificul-
dades em providenciais oportunidades.

A esperança cristã, a virtude estratégica 
para os tempos difíceis, não é fuga da 
realidade, não é salve-se quem puder, não 
é refugiar-se num optimismo irrealista, é 
antes, força interior que nos induz a assu-
mir, com maior empenhamento e determi-
nação os nossos compromissos individuais 
e colectivos, a acudir às necessidades dos 
irmãos mais carenciados, a imprimir um 
ritmo novo, sob o impulso do Espírito do 
Senhor Ressuscitado, na construção de 
uma sociedade mais humana, fundada nos 
valores da justiça, da verdade, da equidade 
e do amor.

Não obstante a sua complexidade, é 
possível realizar esta tarefa. É possível 

construir uma sociedade mais humana, 
basta cada um empenhar-se em ser mais 
homem, mais mulher, comprometer-se a 
fazer o que lhe toca, com os recursos de 
que dispõe, na situação concreta em que se 
encontra. A história fala-nos de inúmeras 
pessoas que em todas as épocas e quadran-
tes geográficos, deixaram rasto. Homens 
e mulheres cheios de fé, de esperança, e 
de amor. Homens e mulheres com os pés 
bem assentes na terra, as mãos metidas na 
massa e o coração imerso em Deus.

Do cortejo de tantos destes homens e 
mulheres que são luminares particularmen-
te em tempos difíceis, cito apenas três bem 
conhecidos de todos nós, praticamente 
nossos contemporâneos: João Paulo II e a 
Irmã Clara do Menino Jesus, brevemente 
Beatificados, e Mons. Joaquim Alves Brás. 
Pessoas tão iguais no amor e no empenha-
mento pela glória de Deus e pelo bem dos 
irmãos e tão diferentes no modo de viver 
e concretizar esse amor e empenhamento.

Porque cada pessoa tem o seu carisma 
e estilo próprio, os santos não são literal-
mente, para imitar, mas apreciar, eles são 
luz a iluminar os nossos caminhos, são 
pontos de referência e estímulo a prosse-
guir na construção de um mundo que seja 
verdadeiramente uma digna habitação do 
homem.

Mª de Fátima Castanheira
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Flores sobre a Igreja

Jovens Focos de Esperança
A Caminhar com Cristo sou +

N o  d i a 
1 6 / 4 / 2 0 1 1 
rea l i zou- se 
em Fátima o 
Encontro Na-
cional dos Fo-
cos de Espe-
rança/Juven-
tude Blasiana. 
Reuniram-se 
várias deze-
nas de jovens 
que aceitam 
o desafio de 
viver o carisma do Venerável Servo de Deus, 
Joaquim Alves Brás.  Presentes em várias 
zonas do país, estes jovens reúnem-se 
regularmente para juntos crescerem como 
pessoas, como cristãos e aprofundarem o 
conhecimento sobre a vida e a Obra do P. 
Brás, aprendendo dele ousadia de ser um 
foco de luz nas trevas que ensombram o 
nosso mundo.

Com o tema “A caminhar com Cristo sou 
+”vivemos este dia, véspera de Domingo de 
Ramos e do Dia Mundial da Juventude, em 
comunhão de Igreja, com todos os jovens 
cristãos. Este sentido eclesial, tão vivo no 
nosso Venerável Fundador Mons. Joaquim 
Alves Brás, esteve bem presente ao longo 
de toda a jornada. Foi com um profundo 
sentido de fé, num clima de recolhimento, 
que celebrámos a Via-Sacra nos Valinhos. 
Foi bonito ver cada jovem fazer caminho 
com Jesus Cristo, e como se empenhou na 
preparação deste momento! 

Pudemos também fazer memória do P. 
Brás e das suas “quaresmas”, dos tantos 
sofrimentos que permearam a sua vida, 

Feliz, bem-aventurado,
Na terra como nos céus
Aquele que foi proclamado
“Santo súbito”, p’los seus

Papa João Paulo II
Luzeiro da santa Igreja
Iluminou este mundo
Com sua acção benfazeja

Incansável peregrino
Da vida fazendo um hino
Semeou a paz, o bem

E esta semente viceja
Em graças mil sobre a Igreja
Flores d’amor que d’ele nos vem

Maria Teofania 

mas que ele tão bem soube acolher e unir 
à cruz de Jesus, subindo com Ele até ao 
Calvário, na certeza de que n’Ele e com Ele 
encontrava a Vida verdadeira e que não 
termina nunca.

Foram vários e intensos os momentos 
vividos ao longo deste dia, neste lugar 
abençoado por Maria Nossa Mãe. Esta ex-
periência eclesial, revestiu-se de uma alegria 
particular quando estes jovens, de sorrisos 
nos lábios e a alma em festa uniram as suas 
vozes para cantar os “Parabéns” ao Santo 
Padre Bento XVI, que neste dia completava 
84 anos de idade.

Por tudo demos graças a Deus!

Elisabete Puga
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Graças obtidas por intercessão
do Venerável Servo de Deus

Tomei conhecimento das pagelas do 
bom Padre Joaquim Alves Brás. Eu tinha 
de há mais de dois anos uma prisão nas 
pernas desde a anca até aos pés, quase 
não podia andar, andava só aos bocadi-
nhos, muito devagar e tinha que descan-
sar. O médico falava que era da coluna, 
fiz seis exames à coluna e aos joelhos, e 
nem a fisioterapia nem medicamentos 
valiam nada. Até que um dia fui à Missa 
a uma Igreja e encontrei os Boletins, levei 
para casa, li-os e no fim fiz-lhe o pedido 
que me tirasse aquela prisão e dores nas 
pernas. Comecei a fazer a Novena pela 
oração, sempre com um vela acesa. Pro-
meti rezar todos os dias a oração, mandar 
20 € para ajuda da canonização e publicar 
no Boletim a graça. Estou curada, nunca 
mais me doeram as pernas. Venho cum-
prir o que prometi.

Ermelinda - Guimarães

Há largos anos conheci Mons. Joaquim 
Alves e as Obras por ele Fundadas. Foi 
um grande homem e um grande padre! 
Dedicou toda a sua vida a ajudar os 
mais pobres, socialmente. Tenho muita 
devoção a Mons. Brás e todos os dias 
peço a sua intercessão. Em momentos 
de maior aflição, ou dificuldade, pessoal 
ou familiar, recorro com muita devoção 
à intercessão de Mons. Brás, pedindo a 
sua protecção e a sua ajuda. Agradecida 
pela protecção que dele vou recebendo, 
envio 60 €, para ajudar à Causa da sua 
Beatificação.

Emília Gomes - Braga

Agradeço mais uma graça concedida 
por Monsenhor Joaquim Alves Brás. 
Estávamos ao ponto de perder a casa. 
Com a modificação, meu marido, com os 
conselhos do sócio advogado, parou de 

pagar. Por isso agora parece estar tudo a 
salvo. Envio 20 dólares para a Causa da 
sua Beatificação. Obrigada.

Odelta Brasil - San Jose

Rezei muito a oração a Monsenhor 
Joaquim Alves Brás, pedindo-lhe duas 
graças que foram concedidas e que muito 
agradeço: Vou ter a netinha que toda 
a família muito desejava. O meu filho  
conseguiu um novo emprego que espero 
que lhe dê grande satisfação profissional 
e lhe melhore as finanças. Junto 200 € 
com o meu reconhecimento pelas graças 
recebidas.

Anónima - Lisboa

Agradeço a Deus as graças que me 
foram concedidas por Monsenhor Joa-
quim Alves Brás e ofereço 20 € para a 
Beatificação. Agradeço a sua publicação.

Manuela - Cova da Piedade

Venho agradecer a Monsenhor Jo-
aquim Alves Brás as graças que tenho 
obtido. Tive vários abortos mas, graças 
a Deus, tenho um bebé lindo, saudável, 
perfeito, de perfeita saúde, após um 
passado com uma gravidez de alto ris-
co. Fui sempre pedindo a Deus, Nossa 
Senhora e Monsenhor Joaquim Alves 
Brás  esta graça. Finalmente e felizmente 
fui ouvida. Muito obrigada Monsenhor 
Joaquim Alves Brás. Envio 10 € para a 
sua Beatificação.

Anónima - Leiria

Agradeço muito a graça que me 
concedeu Monsenhor Joaquim Alves 
Brás, a quem recorri e o meu pedido foi 
atendido muito rapidamente. A minha 
filha conseguiu mudar de emprego visto 
que tinha de percorrer muitos quilómetros 
diariamente. Agora conseguiu trabalho 
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Graças obtidas por intercessão
do Venerável Servo de Deus

na cidade onde mora, e melhor a nível 
profissional. Pedi muito a Monsenhor 
Joaquim Alves Brás e, de facto, o meu 
pedido foi concedido num curto espaço 
de tempo. Agradeço do fundo do coração 
e envio 10 €  para a sua Beatificação. 

Anónima - Benedita

Agradeço a Mons. Joaquim Alves Brás 
a graça recebida e envio 20 € para a sua 
Beatificação. Continuo sempre rezando a 
oração e faço a novena pois tenho muita 
fé em Mons. Joaquim Alves Brás. Mais 
uma vez agradeço o Boletim que continuo 
a receber gratuitamente. Estou profun-
damente reconhecida com o alcance das 
graças   que tenho obtido por intermédio 
deste grande santo.

Mª Antónia - Évora

Agradeço a Mons. Joaquim Alves Brás, 
a quem pedi com toda a minha fé, a graça 
do bom resultado de um exame que o 
meu filho fez e que tinha muito interesse 
para ele, para efeitos profissionais. Peço 
para ser publicado em “Flores sobre a 
Terra”. Envio 30 € para a Causa da sua 
Beatificação.

Maria de Lurdes - Benedita

Este meu contributo de 40 € é moti-
vado por graças recebidas. Agradeço ao 
Senhor através de Monsenhor Joaquim 
Alves Brás, e peço que me continue a 
ajudar e à minha família que tanto preci-
sa. Que a todos este santo ilumine pela 
vida fora. Agradecia que me enviassem 
a novena.

Mª da Conceição - Lardosa

Pedi com muita devoção a Mons. 
Joaquim Alves Brás duas graças. Uma foi 
por um sobrinho que esteve internado, 
mais de um mês, com uma doença grave. 

Graças a Deus, por intermédio de Mons. 
Brás está praticamente bom. Também eu 
tive um problema grave num dedo, pedi a 
Mons. Brás e estou bem. Envio 20 € para 
a causa da Beatificação, como gratidão 
pelas graças recebidas.

Custódia Vieira - Braga

Quero agradecer a Deus que por meio 
do seu Servo Joaquim Brás, as graças 
que me concedeu: A minha neta ia fazer 
exame bastante difícil, e prometi a Mons. 
Joaquim Alves Brás, se ela ficasse bem 
no exame, mandar publicar a graça. Ela 
ficou bem, já está licenciada, portanto 
peço que publiquem a graça. Também a 
minha filha estava com uma depressão, 
pedi a sua cura, não está curada, mas 
melhorou e está a trabalhar. Agradeço ao 
Monsenhor e peço que ele vele por ela 
para poder ir trabalhando, e que haja paz 
entre os meus filhos e em todo o mundo.

Mª Emília - Macieira de Rates

Tomei conhecimento do Servo de 
Deus, Monsenhor Joaquim Alves Brás 
através do boletim “Flores sobre a Terra”, 
acerca de dois anos. Ao longo destes 
últimos dois anos, o Monsenhor Joaquim 
Alves Brás tem sido um grande pilar na 
minha vida, obtendo sempre as graças 
que lhe pedia, rezando com frequência 
a oração. Venho assim juntar-me a todos 
aqueles que já obtiveram as suas graças 
por intermédio de Monsenhor Joaquim 
Alves Brás. Envio 20 € para ajuda da sua 
beatificação. Gostaria de obter o livrinho 
da Novena. 

M. Marques - Mortágua  

Com muita alegria escrevo para dizer 
que Mons. Joaquim Alves Brás me curou 
da minha coluna. Já ando muito bem em 
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Graças obtidas por intercessão
do Venerável Servo de Deus

casa, embora na rua tenha medo, vou 
sempre com a minha filha. Estou muito 
contente. Escrevi para Roma para Prefeito 
da Congregação das Causas dos Santos, 
dizendo que recebi uma graça do Mon-
senhor Joaquim Alves Brás, disse que eu 
não andava por causa da coluna e agora 
já ando em casa. Com tantos milagres 
que ele faz, quando fazem a beatificação? 

Conceição Santos - Porto

Venho agradecer a Monsenhor Joa-
quim Alves Brás, pela graça concedida do 
meu neto ter arranjado colocação. Envio 
a oferta de 30 €. Igualmente agradeço 
as orações pela minha neta, visto ela se 
encontrar à espera de bebé, mas com 
algum risco. 

Mª Vicência - Setúbal

Agradeço a Deus, Nosso Senhor a 
graça que me concedeu através de Mons. 
Joaquim Alves Brás a quem recorri numa 
situação de grande angústia e desespero, 
e Deus ouviu-me e tudo se resolveu.

Maria José - Guimarães

Agradeço as graças concedidas pelo 
Servo de Deus, Monsenhor Joaquim Alves 
Brás a quem recorri. Peço a sua publicação 
no Boletim, porque os meus pedidos fo-
ram atendidos. Envio, com toda a estima, 
20 € para a sua Beatificação.

Celene Cruz - Aveiro

Muito reconhecida, venho agradecer 
a Deus a graça que me concedeu por 
intermédio de Monsenhor Joaquim Alves 
Brás, e que me deixou muito feliz. A mi-
nha nora ficou grávida de uma menina, 
mas como a gravidez correu mal, nós 
receavamos que a criança nascesse com 
problemas, mas graças a Deus, correu 
tudo bem e a bebé é saudável. Estou mui-

to grata a Deus e a Monsenhor Joaquim 
Alves Brás. Deixo 100 € para a Causa de 
Beatificação de Monsenhor Joaquim Alves 
Brás, com um grande agradecimento.

Isabel - Lisboa

Meu querido Mons. Joaquim Alves 
Brás, mais uma vez lhe agradeço a grande 
graça que me concedeu. Fui operada à 
anca direita, e estava com muito medo, 
mas pedi-lhe ajuda, com muita fé e devo-
ção. Todos os dias rezei a sua oração e a 
operação correu bem. Depois estive num 
Lar quatro meses, felizmente já estou em 
casa, já ando só com uma canadiana e 
já desço a escada. Do fundo do coração 
peço que me continue a ajudar. Como ti-
nha prometido, envio 120 €. Tenho muito 
carinho e amor ao Monsenhor Joaquim 
Alves Brás.

Adelaide - Lisboa

Venho, por este meio, agradecer a 
Monsenhor Joaquim Alves Brás, a graça 
recebida. A minha nora foi despedida do 
colégio onde trabalhava como Educadora 
de Infância. Ficou desesperada, com um 
filho para criar e a casa para pagar, casa 
que ainda tinham comprado há pouco 
tempo. Eu, quando tenho necessidade de 
ajuda, recorro ao Servo de Deus, Monse-
nhor Joaquim Alves Brás, ele sempre me 
tem ajudado. Pedi então, com muita fé, 
fiz uma novena, pedindo ajuda para a 
minha nora arranjar emprego e, no espa-
ço de pouco tempo o emprego apareceu 
noutra área que ela procurava e perto de 
casa. Obrigada Monsenhor por me teres 
ajudado mais uma vez, do fundo do meu 
coração lhe agradeço. Envio 50 € para 
ajuda da sua Beatificação.

Mª Isabel - Oeiras
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Ofereço 10 € para a Causa de cano-
nização do Servo de Deus, Monsenhor 
Joaquim Alves Brás, em agradecimento 
de várias graças recebidas, que pedi com 
muita fé e esperança. Peço para publica-
rem no Boletim Flores Sobre a Terra. Envio 
mais 20 € e agradeço que me mandem o 
livrinho da Novena. 

Alice Gaspar - S. João da Talha

Venho agradecer uma graça recebida 
por intermédio de Monsenhor Joaquim 
Alves Brás. Tenho muita fé nele. Comecei 
a rezar uma novena e quando terminei 
tive a alegria de ver que uma parte do 
meu pedido, fora concedido. Tenho fé 
que, entretanto, receberei a outra parte. 
Agradecia que publicassem em Flores 
sobre a Terra. Junto envio 20 € para ajudar 
na Causa da sua Beatificação.

A. F. - Póvoa do Varzim

Agradeço ao Servo de Deus, Monse-
nhor Joaquim Alves Brás as graças que me 
foram concedidas a mim e ao meu filho 
mais novo. Em hora de grande aflição, 
rezámos a sua oração. Foram momentos 
difíceis com grandes incertezas, mas gra-
ças a Deus e a Monsenhor Joaquim Alves 
Brás conseguimos ficar bem. Tal como 
prometi, agradeço que seja publicada no 
Boletim, como anónima e mando 10 € 
para a Causa da sua Beatificação. 

Anónima - Carnaxide

Venho mais uma vez, agradecer ao 
Senhor a graça concedida pela interces-
são de Monsenhor Joaquim Alves Brás ao 
qual recorri e recorro sempre, com tanta 
fé. Tenho uma irmã que por dificuldades 
financeiras, ia perdendo a sua habitação. 
Pedi muito ao Monsenhor Brás que in-
tercedesse por ela e tudo foi concedido 
pouco a pouco. Hoje tudo está resolvido. 

Pelo que envio 50 € para a Causa da sua 
Beatificação. Agradecia que publicassem, 
em Flores sobre a Terra.

Deolinda Henriques - Moscavide

Mediante a intercessão do Servo de 
Deus, Monsenhor Joaquim Alves Brás, 
alcancei de Deus a graça das melhoras 
de saúde, evitando, assim, intervenção 
cirúrgica, na opinião clínica. Testemunho 
o amor, a gratidão e o reconhecimento. 
Pelo que envio 100 € para a Beatificação 
do nosso Santo.

António Jesus - Leiria

Estando o meu filho desempregado 
há dois anos enviou vários currículos mas 
nem lhe respondiam a não ser para lhe 
dizer não. Deixou-se abater de tal forma, 
que entrou em depressão e sem vontade 
de viver. Eu, sua mãe, pedi muito a Deus 
por ele. Um dia, entrando numa igreja, na 
Baixa de Lisboa, li o boletim sobre a san-
tidade de Monsenhor Joaquim Alves Brás 
e das graças que concedia a tantos que a 
ele recorrem. Resolvi também eu pedir a 
este Servo de Deus que intercedesse pelo 
meu filho, junto de Deus. O meu filho 
dentro de algum tempo foi chamado para 
um estágio e em consequência, no final 
desse estágio ficou a trabalhar na Firma 
onde hoje se encontra e já efectivo, visto 
ter tido nove meses de experiência, como 
estagiário. Em agradecimento, envio 50 €  
para a Causa de Beatificação de Mon-
senhor Joaquim Alves Brás e que muita 
gente conheça a sua vida exemplar e de 
muita oração diante do Sacrário. Devo 
dizer também que ele ficou curado da 
depressão com o arranjo do emprego. 
Tudo passou, graças a Deus.

Isabel - Famões
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Casa-Museu Monsenhor Alves Brás
«Sob o Signo da Cruz»

O título da Casa-Museu “Sob o signo 
da Cruz “ é muito sugestivo e, em Tem-
po Pascal adquire um novo sabor a Vida 
Nova. Ecoam aos nossos ouvidos os ale-
luias Pascais, a proclamar a Ressurreição 
do Senhor, mas não podemos esquecer, 
que foi o próprio Cristo a dizer-nos: é pre-
ciso morrer para dar vida… como Ele fez. 

Repassando os objectos ali expostos, é 
isso mesmo que se experimenta naquele 
espaço. Espaço que reflecte a vida do 
Venerável Servo de Deus, Joaquim Alves 
Brás toda marcada pelo sinal mais – a cruz 
– que se efectivou na sua entrega à Igreja 
e às Obras por ele fundadas. Assim, cada 
objecto que compõe o espólio se torna 
um sinal de VIDA, não apenas o relembrar 
de um passado de bem-fazer ao serviço 
da Família, mas sim um desafio a seguir 
por este caminho, sob o signo da cruz, 
convictos que só por ele se pode chegar 
à ressurreição. 

Objectivamente falando, queremos 
este mês destacar a enorme CRUZ que, 
preside, sustenta e acompanha toda a 

estrutura do edifício 
e termina no últi-
mo piso, qual janela 
aberta para o futu-
ro, que é dedicado 
às obras fundadas, 
por Mons. Brás e  
simbolizadas nos 
respectivos estan-
dartes. A Cruz  de-
safia os visitantes a 
fazerem memória 
daquele que nos 
deixou em testa-
mento: “eu sigo o 

caminho do amor, é o caminho que vos 
deixo”.

Quem desejar conhecer melhor o 
Venerável Mons. Joaquim Alves Brás, e 
perceber de perto o estilo da sua vida e 
a actualidade das suas Obras, não deixe 
de visitar a Casa-Museu, em Casegas. En-
contrará um espaço onde se inter-cruzam 
a cultura, a espiritualidade e a arte, que 
continua a deliciar os corajosos que, na 
subida à serra, fazem questão de integrar 
este local no roteiro das suas vidas.

“Sob o signo da cruz”... marcado ao 
ritmo da ressurreição. Foi assim a vida de 
Mons. Alves Brás!

Nota: Informa-se que, para grupos ou 
pessoas individuais existe aqui possibi-
lidade de prestar aos visitantes serviços 
de apoio logístico, como seja refeições 
e alojamento. Bastar contactar a Entida-
de responsável pelo Museu: Centro de 
Cooperação Familiar: 275 663 130 /ou 
ccfamiliarcasegas@gmail.com

Maria José de Jesus



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

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

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.

Com aprovação eclesiástica

Oração

Sofri muito durante os últimos quatro 
anos, foram exames e longas viagens a 
Coimbra para conseguir um segundo 
filho. Nunca perdi a esperança e ainda 
bem, porque hoje escrevo esta carta 
com o meu filho de um mês ao colo. Já 
tinha um filho com dez anos. Sou pobre 
mas costumo dizer que ganhei o euro 
milhões porque estou muito feliz com 
o meu marido e os meus filhos. Estou 
desempregada e o meu marido também 
está com problemas no trabalho, mas não 
vou deixar de lutar. Quis partilhar esta 
graça tão linda e deixar esta mensagem 
a todas as famílias: nunca desistam de 
lutar, tenham fé e esperança. Por tudo 
agradeço a Deus e ao Servo de Deus, 
Monsenhor Joaquim Alves Brás e envio 
esta pequena lembrança de 10 € para a 
sua Beatificação

Sofia Faustino - Celorico da Beira

Agradeço  a graça que me foi concedi-
da por Mons. Joaquim Alves Brás a quem 
recorri com muita fé. A minha netinha 
tinha dificuldades no último exame do 
ano. Se corresse mal  tinha de ficar mais 
um ano longe da família, mas graças ao 
Servo de Deus, tudo correu bem. Sempre 
que lhe peço sou atendida. A oração de 
Mons. Brás é a minha companhia. Envio 
20 €  para a sua beatificação, espero que 
seja breve.

M. Paula - S. João da Talha

Agora já não posso distribuir tantos 
Boletins, pois já estou no Lar, mandem-me 
só dez. Envio 50 € para a Beatificação do 
Venerável Servo de Deus Joaquim Alves 
Brás pelas graças que me concedeu. Peço 
que  publiquem no Boletim, pois estou 
muito agradecida.

Maria Azevedo - Leça do Balio

Agradeço as graças que o Senhor 
me tem concedido por intercessão de 
Mons. Joaquim Alves Brás. Envio 15 € 
para a sua Beatificação, que espero com 
fé,  seja rápida. Muito obrigada por tudo 
Mons. Joaquim Alves Brás e continue a 
ajudar-nos. 

Ana Santos - Lisboa


