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Os COrações de Jesus e de Maria
na vida dO Pe. Brás

Há cem anos, Joaquim Alves Brás, 
com 18 anos de idade, dava entrada no 
Seminário do Fundão onde desenvolveu a 
devoção ao Coração Santíssimo de Jesus 
e ao Coração Imaculado de Maria. Esta 
devoção, que constitui um dos elementos 
relevantes da sua vida espiritual e do seu 
zelo apostólico, afunda as suas raízes no 
seio da própria família, particularmente, 
no exemplo e ensinamentos de sua mãe, 
e que depois a vai nutrindo, e fazendo 
crescer ao longo do tempo e naturalmen-
te vai produzindo frutos, no desempenho 
do seu ministério sacerdotal quer como 
Pároco, quer como Director espiritual 
no Seminário, quer como Fundador das 
várias obras que nos deixou. 

Percorrendo as várias etapas da sua 
vida e do seu Ministério damo-nos conta 
de como confiava e se empenhava a 
ajudar as outras pessoas a confiar-se aos 
santíssimos corações de Jesus de Maria. 

Num manuscrito seu que remonta ao 
tempo de estudante de teologia no Se-
minário da Guarda podemos ver com que 
fé, confiança e amor compõe a seguinte 
oração de consagração:

 “Coração SS de Jesus eu Vos consagro 
o meu coração com todos os seus afectos; 
quero que ele vos pertença inteira e abso-
lutamente; quero que nele reineis como 
sobre um trono. Fazei, querido Jesus, que 

no mimoso jardim que circunda o trono 
erguido no meu coração e no qual eu 
vos coloco e coloco só a Vós, rebentem 
e se desenvolvam as vicejantes flores das 
virtudes que me são mais necessárias para 
que venha a ser um sacerdote como Vós 
quereis. Presidi a todos os meus actos 
e dirigi-me sempre, no Seminário e em 
férias, enquanto Seminarista, e depois 
quando ministro vosso; na vida e na 
morte a fim de que vivendo sempre em 
vossa santa e salutar companhia, em 
vossa companhia vá descansar por toda 
a eternidade”.

(ArqJBrás 6/Ho Pec 3). 
Mais tarde, em Junho 1933, escreve 

uma longa oração de consagração que 
as Cooperadoras da Família assumiram e 
da qual se publica um excerto: (…) Nós 
Vos consagramos espontânea e liberri-
mamente a nossa alma com as nossas 
faculdades, o nosso coração com todos 
os seus afectos, o nosso corpo com todos 
os seus sentidos, de modo que, em cada 
momento da nossa vida, todo o nosso 
ser somente sirva para Vos louvar e vos 
glorificar. Consagramo-Vos, também, 
Coração amantíssimo, o apostolado (…) 
Que a nossa vida, ó Jesus, seja toda con-
sumida em amar-Vos e fazer-Vos amar, 
em servir-Vos e fazer-Vos servir. (ArqJBrás 
21/ CSSJ).
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Igualmente propõe, em Abril 1953, 
a oração de consagração ao Coração 
Imaculado de Maria: “Ó Maria, Mãe de 
misericórdia e refúgio dos pecadores, 
para satisfazer os desejos que em Fátima 
nos manifestastes, eu me consagro intei-
ramente ao Vosso Coração Imaculado. 
Consagro-vos o meu ser e toda a minha 
vida; tudo o que tenho, tudo o que 
estimo, tudo o que sou. Tomai para vós 
o meu corpo, o meu coração, a minha 
alma, a minha família, a minha classe e 
a minha Pátria (…). Prometo-vos, enfim, 
ó gloriosa Mãe de Deus e terna Mãe dos 
homens, empregar todas as minhas forças 
no serviço do vosso culto bendito, para 
apressar e assegurar, mediante o reinado 

do Vosso puríssimo e Imaculado Coração, 
o reinado do Coração do Vosso Filho 
adorável, em minha alma e em todas as 
almas, nas Famílias e na minha classe, na 
nossa querida Pátria e em todo o mun-
do”. (ArqJBrás 21/ CSSJ).

Neste especial ano da Graça do Se-
nhor, em que celebramos o centenário 
das Aparições da Santíssima Virgem em 
Fátima, e a canonização dos Pastorinhos, 
Francisco e Jacinta Marto, a Consagração 
aos Santíssimos Corações de Jesus e Ma-
ria, pode ser um meio para nos ajudar a 
viver mais consciente e profundamente 
tão significativos eventos eclesiais.

Maria de Fátima Castanheira

Flores de Centenário
1917-2017

Cem anos, cem primaveras
De “Flores” na Cova da Iria
Transformam vidas quimeras
Em devotos de Maria

A três humildes crianças
Pequenas, grandes na fé
A Mãe do Céu traz esperanças 
Promessas para quem crê.

Em pleno tempo de guerra
Em Fátima, a Mãe descerra
Bandeiras de amor e paz

Peregrinos, em seus prantos,
“Flores”colhem dos “novos santos” 
Como de Monsenhor Brás. 

Maria Teofania

    Sua Santidade o Papa Francisco vem ao 
Santuário de  Fátima presidir à  Canoniza-
ção dos dois Pastorinhos  a 13 de Maio, 
precisamente no centenário da primeira 
aparição da Senhora mais brilhante do 
que o Sol. Com o rito da Canonização os 
Beatos Francisco e Jacinta Marto, ficam 
inscritos no Álbum dos Santos e o seu 
culto público estende-se à Igreja Univer-
sal. Deo Gratias.

Cantemos
alegres
a uma só voz
Francisco
e Jacinta 
Rogai por nós.
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Graças obtidas por intercessão
do venerável servo de deus

Para a Causa de Beatificação de Mons. 
Alves Brás envio cinco euros como agra-
decimento de uma graça que Mons. Brás 
concedeu ao meu filho mais velho. Ele 
estava bastante aflito para resolver uma 
situação difícil de saúde. Como depois de 
rezar a Monsenhor Brás foi atendido, fico 
muito agradecida e peço que publiquem 
no Boletim “Flores sobre a Terra”. Conti-
nuo a rezar ao Monsenhor Alves Brás para 
que encaminhe a minha família e ajude 
todos os que precisam.

Maria Fernandes – Carnaxide

Em agradecimento pela graça recebida 
envia 21 € para a Causa de Beatificação 
do Venerável Servo de Deus Monsenhor 
Joaquim Alves Brás, e pede para que seja 
publicada no Boletim, esta graça.

Palmira Rodrigues – Toronto

Venho agradecer a Deus e ao Mon-
senhor Joaquim Alves Brás, a graça re-
cebida. Todos os dias rezava para que o 
meu neto conseguisse voltar a trabalhar. 
Chegou o grande dia de o Senhor, nos dar 
esta grande alegria. Continuo a rezar pela 
minha família, para que reine a saúde e a 
paz nos nossos lares. Ofereço 10 € para 
causa de Beatificação do Servo do Senhor.

Isabel – Cova da Piedade

 Ao Mons. Joaquim Alves Brás, agrade-
ço a graça recebida que há tanto tempo 
pedia. Pois o meu filho encontrava-se 
desempregado, já quase sem esperança 
de conseguir novamente um trabalho. 
Mas com muita fé e muita oração a todo 
o momento, chegou o dia de o Senhor 
abrir a porta, para ele entrar outra vez 
no mundo do trabalho. Envio 10 € em 
agradecimento. Tenho muita fé que Deus 
continue a ajudá-lo, para que a alegria 

volte ao seu rosto. Rezo todos os dias, não 
só peço como agradeço todas as graças 
que são tantas…

Lurdes Santos – Almada

Há 23 anos que sou assinante do Jornal 
da Família e sempre tive muita Fé com o 
Monsenhor Joaquim Alves Brás. O meu 
único irmão está a viver na minha casa, eu 
andava muito preocupada de ele não ter 
trabalho e comecei a fazer uma novena 
ao Mons. Brás. Uns dias depois meu irmão 
conseguiu um emprego de motorista e 
distribuidor de frutas. É o emprego que 
ele mais gostava porque foi sempre o que 
ele fez. Envio 20 € para a Vice-Postulação 
Mons. Alves Brás. E eu prometi ao querido 
Padre Brás se ajudasse o meu irmão a ar-
ranjar um emprego pediria para publicar 
essa graça Boletim “Flores sobre a Terra”. 

Luísa – Ponte de Sor

Ao ler os vários Testemunhos publica-
dos no Boletim tive vontade de rezar e 
pedir também ajuda ao Servo de Deus, 
Joaquim Alves Brás e fui atendida já várias 
vezes. Por isso aqui estou a dizer muito 
obrigada pelas graças recebidas. Junto 
envio cinco euros para a Causa da Beatifi-
cação de Monsenhor, Joaquim Alves Brás.

Anónima – Cinfães

Agradeço muito a Deus, por inter-
médio do Venerável, Mons. Joaquim 
Alves Brás, todas as graças que me tem 
concedido, e continuo a rezar-lhe com 
muita fé. Junto envio 20 €, para a Causa 
da sua Beatificação e peço o favor de ser 
publicado este testemunho, no Boletim 
para que esta Fé possa ser transmitida a 
muitas pessoas.

Ilda Afonso – Castelo Branco



4

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

Graças obtidas por intercessão
do venerável servo de deus

À Vice-Postulação do Venerável Servo 
de Deus, Mons. Joaquim Alves Brás, envio 
o testemunho de mais uma graça que 
recebi do nosso Monsenhor. É o seguinte: 
Há um tempo que o meu neto estava 
desempregado e isso fazia-nos sofrer 
muito a todos, porque a falta de trabalho 
para os Jovens é um grande drama da 
nossa sociedade. Então, como já tenho 
feito outras vezes, recorri com muita fé à 
intercessão de Mons. Joaquim Alves Brás 
e comecei a fazer a Novena, pedindo-lhe 
a graça de o meu neto encontrar traba-
lho. Terminei a Novena e pouco tempo 
depois o meu neto foi chamado para um 
emprego. É um trabalho de que ele gosta 
muito e está muito feliz, assim como os 
seus pais. Eu estou muito agradecida ao 
Venerável Mons. Aves Brás que mais uma 
vez ouviu a minha oração. Continuo a 

pedir-lhe, para que junto de Deus, sempre 
abençoe o meu neto e todos os jovens e 
suas famílias que bem precisam da sua 
ajuda nestes tempos difíceis.

Maria Antónia – Castelo Branco

Envio 20 euros em agradecimento pela 
graça que Monsenhor Joaquim Alves Brás 
me concedeu a mim e à minha filha. Foi 
um milagre que ele fez depois de eu lhe 
pedir com tanta Fé. Obrigada, Monsenhor 
Brás por esta graça. 

 Julieta Santos – Fuseta

Quero agradecer a Deus as graças 
recebidas através de Monsenhor Joaquim 
Alves Brás a quem recorro e tenho sido 
atendida. Muito obrigada pela ajuda que 
me tem dado. Para expressar a minha 
gratidão envio 20 € e continuarei sempre 
a rezar-lhe. Agradeço a publicação no 
Flores sobre a Terra.

Fátima – Águeda


