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A Alegria da Fé em Família
É possível ou não viver a Alegria da
Fé em Família? Esta questão colocada
directamente pelo Papa Francisco aos
milhares de Famílias, em peregrinação,
por ocasião do ano da Fé, reunidas na
Praça de S. Pedro em Roma, constitui,
para todos e cada um de nós um enorme
desafio, já que todos pertencemos a uma
família. Claro que o Santo Padre espera
que cada família cristã possa responder
afirmativamente: “Sim é possível viver
a alegria da Fé em Família”. Mas esta é
uma resposta que não pode ser dada de
ânimo leve, nem de uma vez por todas,
bem ao contrário, é uma resposta que,
para ser verdadeira, supõe e exige uma
progressiva e constante atitude de abertura à vida, e de fidelidade permanente
a Deus e ao irmão. Só é possível viver a
Alegria da Fé em Família com a força que
vem do Alto, porque “o que é impossível
aos homens é possível a Deus”.
Ao olharmos o mundo em que vivemos
e a sociedade que constituímos, a crise,
aos vários níveis, em que estamos envolvidos, os ataques, directos ou camuflados,
contra a instituição familiar, e as imensas
dificuldades que se nos apresentam, sentimos que não é coisa de pouca monta,
viver e testemunhar a Alegria da Fé em
Família. O Papa tem disso clara consciência e perfeito conhecimento e por isso
aponta os meios a usar e os caminhos
a seguir. Também não deixa de advertir

que “a verdadeira alegria que se experimenta na família não é algo superficial,
não vem das coisas, das circunstâncias
favoráveis... A alegria verdadeira vem da
harmonia profunda entre as pessoas, que
todos sentem no coração, e que nos faz
sentir a beleza de estarmos juntos, de nos
apoiarmos uns aos outros no caminho da
vida”. Mais ainda, o Santo Padre elucida
que “na base deste sentimento de alegria
profunda está a presença de Deus na
família, está o seu amor acolhedor, misericordioso, cheio de respeito por todos”.
Também para o Padre Joaquim Alves
Brás a família cristã é o espaço privilegiado
onde se transmite a vida e se vive a alegria
da fé, por isso ele escreve que “o lar verdadeiramente cristão é causa de alegria
e estimula o amor mútuo entre os vários
membros da família. Mas para que no lar
se transmita a vida, a fé, o bem estar, a
alegria e o amor é necessário que Cristo
reine nesse lar”.
Pedimos, por intercessão do Venerável
Joaquim Alves Brás que o Espírito de Deus
continue a fecundar o Ministério Petrino
do Papa Francisco e a oração e a vida silenciosa e escondida em Cristo de Bento XVI,
e a nós conceda a graça da humildade
para escutarmos e seguirmos os seus
ensinamentos e podermos assim, viver e
testemunhar a Alegria da Fé em Família.
Maria de Fátima Castanheira

Graças obtidas por intercessão
do Venerável Servo de Deus
Embora com bastante atraso, venho
agradecer uma graça de Deus, que me foi
concedida através do Venerável Servo de
Deus Monsenhor Alves Brás. A minha filha
tinha um problema muito grave no maxilar
inferior, devido a uma queda aos 5 ou 6
anos de idade. Aos 11 anos começamos
a notar o maxilar a recuar, ficando quase
sem queixo e com dificuldade até para
comer. Levámo-la a um especialista da
Maxila-Facial e acabou por ser operada aos
14 anos. Era uma operação muito difícil,
notei um certo receio da parte do Médico,
fiquei com muito medo e resolvi então
pedir a intervenção de Mons. Alves Brás,
para que tudo corresse bem. Pedi com
muita Fé. A cirurgia não só correu muito
bem, como a equipa médica estava maravilhada com o êxito da operação. Como
estou convicta que foi um grande milagre,
do Servo de Deus venho agradecer e enviar
a minha oferta.

Escrevo para mandar esta oferta de
10e para a Canonização de Mons. Joaquim Alves Brás em reconhecimento da
graça que me concedeu de a minha neta,
ter já conseguido ficar a trabalhar por
um ano. Continuo a pedir ao Monsenhor
Brás para que ela possa ficar efectiva.
Espero ser ouvida, e peço-lhes que nas
vossas orações rezem pela minha neta.
Muito obrigada.

Maria - Fundão

Maria Emília - Abrantes

Muito grata pelas graças recebidas
durante os últimos meses. Estou muito
reconhecida a Mons. Joaquim Alves Brás,
que sempre me ajudou. Envio 20 e para
o processo da sua canonização.

Envio cinco euros para a beatificação
de Monsenhor Joaquim Alves Brás, como
manifestação do meu agradecimento
pela força e a coragem que me tem dado
no momento das adversidades que me
têm acontecido ao longo dos tempos.
Agradeço a publicação no boletim Flores
sobre a Terra

Maria Martins - Paris

Venho agradecer a Deus a intercessão
de Mons. Joaquim Alves Brás, num problema que houve na minha família, o
afastamento dum familiar muito próximo.
Fiquei muito triste, mas pedi com muita fé
a Deus que houvesse uma reconciliação
rápida e rezei muito ao Servo de Deus
Mons. Joaquim Alves Brás. Por isso tenho
bons motivos para agradecer a Deus, a
intercessão Mons. Joaquim Alves Brás.
Como forma de manifestando o meu
reconhecimento envio cinco euros para
a beatificação. Agradeço que publiquem
esta graça no Boletim da Beatificação de
Mons. Joaquim Alves Brás.
Maria - Évora

2

Maria do Céu - Vila Real

Rezo e peço ao Servo de Deus Mons.
Joaquim Alves Brás que me continue a
ajudar naquilo que eu tanto desejo, para
mim e para a minha família. Agradeço as
graças recebidas, pois ele tem atendido
sempre as minhas preces. Envio 20 e
como prometi para a sua Beatificação.
Obrigada Mons. Joaquim Alves Brás.
Agradeço que publiquem o meu testemunho em Flores sobre a Terra.

Vera Mónica - Lousada

O meu filho queimou-se gravemente
e graças a Mons. Joaquim Alves Brás
salvou-se e já anda bem das suas pernas
e também refiro a graça de conseguir
trabalho de professora a uma prima
minha. Tenho rezado muito, e Mons.
Joaquim Alves Brás tem-me ajudado
bastante. As queimaduras do meu filho
eram do 3º grau nas pernas e nas mãos
e graças a Deus e ao Mons. Alves Brás
está a curar bem, por isso peço para publicar esta grande graça. Hoje sou uma
grande devota do Mons. Joaquim Alves

Graças obtidas por intercessão
do Venerável Servo de Deus
Brás espero que me continue a ajudar.
Obrigada Monsenhor.
Júlia - Montijo

Envio 10e para a beatificação do Monsenhor Joaquim Alves Brás, em agradecimento das graças recebidas. Continuo a
rezar com fé e sei que me vai continuar a
ajudar. Agradeço a publicação no Boletim
Flores sobre a terra.

nhor Joaquim Alves Brás, em cumprimento
de uma promessa, por uma graça obtida.
Monsenhor Joaquim Alves Brás tem sido
um raio de luz e sol nos bons e maus momentos em toda a minha vida, o que muito
agradeço. Oxalá que muito em breve seja
elevado aos altares.
Filomena - Pinhel

Venho agradecer a grande graça que me
foi concedida por intermédio do Venerável
Mons. Joaquim Alves Brás. A minha filha
estava em risco de perder o emprego e
com a novena que rezei, foi-me concedida
a graça de ela continuar a trabalhar.

Continuo a recorrer a Mons. Joaquim
Alves Brás, em quem confio plenamente,
com todas as minhas forças. Agradeço-lhe as graças que me tem concedido. A
ele peço com muita fé e, com muita força
e sempre me tem atendido. Agradeço
publicacão desta mensagem, para que se
divulgue a sua intercessão. Muito grato
envio 25 e para a Sua Beatificação.

Maria Raposo - Beja

José Maria - Porto

Alzira Simões - Cacém

Em sinal de gratidão envio um cheque de
20 e ao nosso querido Mons. Brás, pelas
graças que me tem concedido, sobretudo
o trabalho dos meus sobrinhos. Agradeço
que publiquem o meu agradecimento,
para que se expanda cada vez mais o
conhecimento da sua protecção.
Sabina – Aveiro

À Causa de beatificação de Monsenhor
Alves Brás, envio 30 e em agradecimento
pela graça concedida de minha filha ter
completado a licenciatura, conforme lhe
pedi. Obrigada Mons. Joaquim Alves Brás
pelas graças que me tens concedido.
Ana - Almada

Quero agradecer a Deus e ao Servo
de Deus Mons. Joaquim Alves Brás pela
graça que tanto pedi e me foi concedida,
a cura de uma doente oncológica. Como
reconhecimento envio a oferta de 50 e
para a sua Causa de Beatificação
Maria de Jesus - Cadima

Junto envio este cheque de 30 e para a
Causa de Postulação do Venerável Monse-

Flores sobre a Terra
Flores de Simplicidade
“Graças, Pai – amor profundo
Que aos simples Te revelaste
E os humildes exaltaste
Por sobre os “grandes” do mundo.
Assim foi do Teu agrado
Ó Pai, que Te conhecesse
O que, por Mim, acedesse
A Ti, com simplicidade.”
Jesus, que assim rezou
E a oração escutou
Feita em espírito e verdade
P’los santos, simples e bons
Aos humildes dá seus dons
Quais flores de simplicidade
Maria Teofania
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Graças obtidas por intercessão
do Venerável Servo de Deus
Quando tenho problemas familiares,
doenças ou situações difíceis recorro
com muita fé ao Servo de Deus Joaquim
Alves Brás. Neste momento de dúvidas e
dificuldades, mais uma vez fui ouvido, em
relação ao meu filho e ao meu genro. Desta forma manifesto o meu agradecimento,
enviando o vale postal de 40 e. E gostaria
de receber o boletim Flores sobre a Terra.
Fausto de Jesus - Lisboa

Agradeço a Deus as graças que me
concedeu através de Mons. Joaquim Alves
Brás e continuo a rezar, pedindo a sua protecção e ofereço 10 e com muita gratidão.
Maria Felisbela – Tinalhas

Em agradecimento a Monsenhor Joaquim Alves Brás, envio 10 euros por ter

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
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conseguido as graças relativas à profissão
do meu filho e da minha nora. Tive um profundo alívio, graças à intercessão do Servo
de Deus, Mons. Joaquim Alves Brás, meu
fiel amigo. Que ele nunca me abandone!
Muito obrigada.
Maria José - Faro

Venho dar o meu testemunho acerca do
Servo de Deus e irmão Joaquim Alves Brás.
Fui operada ao estômago e tudo me correu
bem, graças a Deus e a este nosso irmão
Joaquim Alves Brás. Todos os dias rezo a
sua oração, um Pai-nosso Ave-Maria e
um Glória. Jesus ouviu as minhas orações,
porque Ele é o nosso amigo.
Diamantina – Alagoas

Venho agradecer a graça que me foi
concedida por intercessão do Servo de
Deus, Joaquim Alves Brás. O meu neto
conseguiu um emprego que embora não
seja muito seguro, vai chegando para “o
pão de cada dia”. Junto envio cinco euros
para as despesas da Beatificação. Sempre
agradecida.
Iria Alice - Aveiro

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
Maria de Fátima Castanheira Baptista
Rua de Santo António à Estrela, 35
1399-043 LISBOA - Tel. 213942420
E-mail: beatificacao@padrealvesbras.com
Site:www.padrealvesbras.com

