
Mons. Joaquim Alves Brás, no início 
dos anos trinta, olhando pelo prisma 
da Fé, a realidade social, na cidade da 
Guarda, percebeu a Família como cam-
po privilegiado da sua acção pastoral, e 
empenhou-se em descobrir meios, evan-
gelicamente eficazes, que ajudassem as 
famílias a realizar em si mesmas, o projeto 
de Deus.

Com esse intuito, certamente não sem 
uma forte inspiração divina, fundou, em 
1933, o Instituto Secular das Cooperado-
ras da Família, cujos membros, através da 
consagração secular, dedicam inteiramen-
te a sua vida à santificação das famílias 
e dos sacerdotes. Foi o primeiro Instituto 
Secular em Portugal, reconhecido, hoje, 
por Direito Pontifício.

A vivência do seu sacerdócio e a sua 
solicitude pastoral, na Igreja e no mun-
do, incidiram fundamentalmente, desde 
o início do seu ministério, nestas duas 
coordenadas: a realidade familiar e a vida 
consagrada. E a partir daí intuiu a urgên-
cia de criar laços fecundos e duradoiros 
entre o Matrimónio e a Consagração, 
como os dois modos específicos e com-
plementares de viver o amor. Esta sua 
intuição foi ganhando corpo e adquirindo 
sempre maior consistência, na atenção à 
realidade do mundo e na fidelidade ao 
Magistério da Igreja.

Pelo bem que realizou e pela obra que 
deixou, Mons. Joaquim Alves Brás bem 
pode ser considerado: Apóstolo da Fa-
mília e Pioneiro dos Institutos Seculares 
em Portugal.

Neste ano dedicado à Vida Consagrada, 
as Cooperadoras da Família, na fidelidade 
ao seu Fundador, acolhem com renovado 
entusiasmo a Mensagem do Papa Fran-
cisco, que na sua “Carta Apostólica às 
Pessoas Consagradas, na Proclamação do 
Ano da Vida Consagrada” afirma: “Ben-
digo o Senhor pela feliz coincidência do 
Ano da Vida Consagrada com o Sínodo 
sobre a família. Família e vida consagrada 
são vocações portadoras de riqueza e gra-
ça para todos, espaços de humanização 
na construção de relações vitais, lugares 
de evangelização. Podem-se ajudar uma 
à outra”(III, 2).

Maria de Fátima Castanheira
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Apóstolo da Família                               
e pioneiro dos Institutos Seculares

“O Instituto tem como carisma e 
missão próprios e específicos o cuidado 
da santificação da Família, fonte de vida 
humana e principal agente de transfor-
mação do mundo. Alimenta este seu es-
pírito no exemplo da Sagrada Família de 
Nazaré, reflexo da Trindade Santíssima, 
Família Una e Indivisível”(Constituições 
artº 6).
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Graças obtidas por intercessão
do Venerável Servo de Deus

Agradeço a Deus por intermédio de 
Joaquim Alves Brás as graças recebidas. 
Agradeço que publiquem em Flores sobre 
a Terra, como prometi. Envio  20 € para 
o Processo e continuo rezar-lhe todos os 
dias, pois tenho muita fé nele e espero 
que em breve seja beatificado.

José Lopes - Coimbra

Venho por este meio agradecer as gra-
ças recebidas por intermédio de Mons. 
Alves Brás. Que ele me continue a ajudar. 
Envio 10 € e continuo a rezar-lhe com 
muita fé.

Maria de Jesus - Mação

Agradeço a Deus as graças recebidas 
por intermédio do Venerável Servo de 
Deus, Monsenhor Joaquim Alves Brás. 
Sempre rezo a sua oração para que ele 
me continue a ajudar. Envio 40 € para a 
Beatificação.

Maria José – Mação

Para o Processo de canonização do 
Venerável Pe. Joaquim Alves Brás, Lisboa.

Sou casada e mãe de cinco filhos, 3 ra-
pazes e duas raparigas. Os rapazes estão 
casados e já são avós. As raparigas, entre-
garam a sua vida a Deus, na Consagração 
Secular. Sou uma pessoa de fé e a oração 
tem muita força na minha vida. Pedir a 
Deus pelo mundo de hoje, pelos meus 
filhos e toda a minha família, é agora, 
com 91 anos de idade o meu modo de 
fazer o bem. Estas graças peço-as a Deus 
por intercessão do Venerável Padre Brás, 
estou desejosa de o ver nos altares, pois 
tanto bem fez a muitas jovens e famílias.
Tenho-lhe muita devoção e todos os dias 
lhe peço que proteja a minha família e 
ajude os homens a serem bons. Por tudo 
isto e pelo desejo que tenho de o ver ca-
nonizado, deixo 40 € para ajuda do seu 
processo de canonização.

Emília Ferreira - Braga

Um meu amigo em França teve um 
acidente de moto, e durante várias se-
manas os profissionais de saúde, nada 
garantiam, devido à situação crítica 
em que se encontrava. Logo que tive 
a notícia, recorri ao Venerável Servo de 
Deus Joaquim Alves Brás, ele que foi o 
grande Apóstolo da Família. Quase a 
cada instante eu pedia e confiava na sua 
intercessão, junto de Deus pelo doente 
e pela sua família, que ficou totalmente 
chocada.

Graças a Deus e Mons. Brás, agora o 
doente faz tratamento de fisioterapia 
e a família já está mais tranquila. Sinto 
que Mons. Brás, junto de Deus, continua 
sendo o apóstolo incansável da Família.

Lúcia - Miranda do Corvo

Venho por este meio agradecer a 
Deus nosso Pai todo-poderoso que por 
intermédio do Venerável Servo de Deus, 
Joaquim Alves Brás, nos tem atendido 
e nos tem concedido as graças que lhe 
pedimos. E envio 20 € para a sua Bea-
tificação, com os nossos mais sinceros 
agradecimentos. Gostaríamos que publi-
casse o nosso agradecimento no  “Flores 
sobre a Terra”.

Vera - Vila Real

Venho por este meio comunicar a graça 
que Deus me concedeu por intermédio 
de Mons. Brás e enviar 5 € para a Causa 
de sua Beatificação. O meu filho mais 
novo esteve bastante doente e passamos 
por grande aflição. Rezei com muita fé 
a Novena ao Mons. Alves Brás pela sua 
recuperação. Graças a Deus já está muito 
melhor e tudo isso devo a Deus Nosso 
Senhor e ao seu Servo Padre Brás. Rezo 
sempre a Deus para que proteja a minha 
família e Ele ajude todos os que precisam 
do seu auxílio.

Maria Fernanda - Carnaxide
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“Venho por este meio agradecer a 
Monsenhor Joaquim Alves Brás, pela gra-
ça  concedida, e por nunca deixar que a 
minha fé se abale, mesmo nos momentos 
mais difíceis da minha vida. Envio 20 €  
como forma de agradecimento pela graça 
recebida. 

Sofia - Sacavém

Venho agradecer a Monsenhor Joaquim 
Alves Brás as graças que me concedeu. 
Pedi-lhe muito para me dar um netinho 
perfeitinho e que a gravidez da mãe 
corresse bem. Graças a Deus assim foi e 
tenho um netinho que é a nossa alegria. 
Tal como prometi, envio o relato da graça 
recebida, juntamente com 20 euros para 
a sua Beatificação, agradecendo que a 
graça seja publicada no Boletim

Maria - Guarda

Venho agradecer a Monsenhor Alves 
Brás as graças recebidas sobretudo pela 
ajuda que tem prestado à minha esposa, 
no que respeita à sua saúde. E que nos 
proteja a nós, marido e filhos. Com mui-
ta devoção envio 20 € para a Causa da 
Beatificação.

Almeida - Castelo Branco

Agradeço a Deus e ao querido Mon-
senhor Joaquim Alves Brás, pela graça 
recebida. Uma família, com duas crianças, 
moravam numa barraca de um bairro de 
Lisboa, sem o mínimo de condições, sem 
trabalho e sem subsídio. Ajudava-os, 
socorrendo-me de outras pessoas. As 
dificuldades eram muitas e era preciso 
conseguir uma casinha para os retirar das 
condições sub-humanas em que viviam. 
Rezei muito ao Venerável Mons. Joaquim 
Alves Brás. Depois de fazer a Novena, 

Graças obtidas por intercessão
do Venerável Servo de Deus

DÉCADAS DE FLORES

Boletim “Flores Sobre a Terra”
Há vinte anos esta terra colorindo
Com dons e bênçãos do Céu
Que por intercessão do seu servo
Com fé, os filhos ao Pai, vão pedindo.

Vinte anos galgando caminhos
Erguendo montanhas de Amor
Para dar a conhecer e espalhar
A vida, a fé, a obra
Deste servo do Senhor.

Vinte anos de Flores Sobre a Terra
Suaves odores nos trás
Instigando-nos a progredir
No caminho percorrido 
Pelo Venerável Joaquim Alves Brás.

Vinte anos de Flores Sobre a Terra
Dez anos de “Apóstolos da Causa”
Efemérides assinaláveis
Com alegria e gratidão
E que jamais podem ter pausa.

Com a fantasia da infância,
O frescor da juventude
Encetemos com novo vigor
A difusão de tão distinta vida.
Seu elevado grau de virtude.

Parabéns! “Flores Sobre a Terra”
Parabéns! “Apóstolos da Causa”
Parabéns!  Mons. Joaquim Alves Brás
Pelos amigos que tens,
E cuidas, desde o Céu, onde estás.

Deolinda Araújo
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Graças obtidas por intercessão 
do Venerável Servo de Deus

fui à Câmara expor a situação. Disseram 
que seria muito difícil. Deixei o pedido 
e continuei cheia de confiança a rezar e 
a entregar a situação ao Servo de Deus 
Monsenhor Brás. Tinha a certeza de que 
ele havia de ajudar de alguma maneira 
esta Família, pois gastou toda a  sua vida 
a ajudar as famílias, mais necessitadas. 
Passados dois meses, apareceu uma casi-
nha e boas vontades para ajudar a pagar 
a água e a luz. Agradecemos a Deus e a 
Mons. Brás esta enorme graça.

Maria Clara - Lisboa

Envio o cheque no valor de 10 euros, 
em agradecimento ao Servo de Deus, 
Monsenhor Joaquim Alves Brás, pelas 
ajudas solicitadas, pois tenho sido sempre 
atendido. Continuarei sempre a rezar e 
agradeço que publiquem o meu testemu-
nho no  Boletim “Flores sobre a Terra”. 

Jorge - Beja

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

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

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

Flores sobre a Terra
Flores de Vida Consagrada

Maria Teofania

Deixa o pai e deixa a mãe
Segue-me sem condições
‘Cem por um’ já, e no Além
Terás, com perseguições

Consagra-me o corpo e a mente
Une-te à Minha missão
Vive pobre e obediente
Dá-me, casto, o coração

Serás como Anjos nos Céus
No mundo “sinal de Deus”
Semeando amor e paz

Vida ao Senhor consagrada
Lançará, na terra amada,
Flores, como Monsenhor Brás. 

”A vida consagrada situa-se no coração 
da Igreja, como elemento decisivo da sua 
missão, já que exprime a natureza íntima 
da vocação cristã. Está inabalavelmente 
ligada à sua vida e santidade” (Francisco). 


