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Biografia do Padre Brás
o livro que faltava!
“Homem de Deus para a Humanidade
Padre Joaquim Alves Brás 1899-1966” é o
livro que faltava. Um livro para todos, de
modo especial, para sequiosos de grandes
ideais e estudiosos de grandes figuras que
enriqueceram a nossa história. Um livro
onde os Jovens podem encontrar uma luz
e um incentivo no caminho, os sacerdotes
um exemplo de vida e acção, as famílias
uma orientação e quaisquer pessoas, uma
resposta às questões fundamentais da sua
vida. Um livro que desperta, interpela, inquieta, motiva e conforta.
O seu autor, Monsenhor Arnaldo Pinto
Cardoso, Postulador da causa de Beatificação do Venerável Padre Joaquim Alves
Brás, diz-nos logo na Apresentação que a
presente biografia se insere no complexo
dos trabalhos do Processo de Beatificação,
em curso, cuja elaboração comportou um
confronto com toda a documentação e
escritos disponíveis. Esse trabalho tinha
como objectivo proporcionar elementos
que evidenciassem não só o carisma do
Padre Brás, mas também o grau da heroicidade das suas virtudes. Neste livro, o leitor
confronta-se com um “Homem de Deus
para a Humanidade”, do qual os homens
têm muito a aprender.
O título do livro define o conteúdo da
missão do Padre Brás e a amplidão do seu
espírito. A animar as suas Obras havia uma
força que se orientava para a promoção da

pessoa como tal e como membro de uma
complexa humanidade. Conduzido por
uma singular força anímica, ele tinha como
objectivo “salvar o homem”, enquanto
criatura e promovendo nele a consciência
de filho de Deus.
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o livro que faltava!
O objectivo do livro não é “converter”
ninguém, mas pôr a falar quem tanto
amou e ensinou a amar, testemunhando o
dinamismo de transformação do mundo em
que vivemos à luz do seu exemplo de vida.
Ele, o pregador, continua a pregar; ele, o
coxo, continua a operar o milagre de fazer
andar os outros.
Como os profetas, ele olhava mais além:
o que importava era actuar conforme a
vontade de Deus. Por isso, ele ia à frente:
ia à frente quando chamava a atenção para
a importância da realidade da Família na
sociedade e na Igreja; ia à frente, quando
promovia a secularidade consagrada no
mundo de então; ia à frente, entregando-se
ao apostolado como a essência da sua missão sacerdotal; ia à frente, quando defendia
os direitos das pessoas e as promovia no
trabalho e na piedade.
No tempo em que viveu confrontou-se

com grandes desafios, a nível social, económico e eclesial. Atento a esses desafios
e fiel ao seu ideal evangélico, o Padre Brás
foi no seu tempo uma brasa que irradiou
calor, foi uma lucerna que iluminou trevas,
foi sal que preservou da corrupção inúmeras
pessoas, foi sentinela que defendeu muitos
fracos. Por isso se tornou um exemplo a
admirar e a seguir”.
É com imensa alegria que a Postulação
e Vice-Postulação colocam ao dispor, não
só dos leitores do Boletim Flores sobre a
Terra mas do público em geral, este belo
compêndio de doutrina e de vida.
Encontra-se na Vice-Postulação: Rua de
Santo António à Estrela, 35, 1399-043
Lisboa, nas Casas de Santa Zita, Centros
do Instituto Secular das Cooperadoras da
Família e Centros de Cooperação Familiar.
Vale a pena adquirir “O livro que faltava!”.

Flores sobre a Terra

O Homem de Deus para a Humanidade é um livro importante acabado
de editar pela Alêtheia Editores, e que
veio homenagear o padre Joaquim
Alves Brás, grande educador e notável pedagogo que marcou o século
XX português. Fundador da Obra de
Santa Zita e do Instituto Secular das
Cooperadoras da Família, duas obras
marcantes da sociedade portuguesa
a partir dos anos 30 do século XX e
fundamentais no apoio e promoção
de muitas mulheres em Portugal. Com
uma vida coerente e caracterizada
pela fidelidade à exigência foi sempre
um mestre na valorização da pessoa
humana.
O livro encontra-se à venda no site da
editora, www.aletheia.pt.

Flores do “Homem de Deus
para a Humanidade”
Enraizado em Deus
Semente da humana raça
Mal nasceu, logo do céu
Lhe vem a “Divina Graça”
A vocação e missão
Deus lha deu, em Sua bondade:
Ser Padre, ter compaixão
Das franjas da humanidade
Padre Joaquim Alves Brás
Ainda hoje, ao mundo, traz
Flores d’amor – dom da Trindade
Por ter sido “Homem de Deus”
Que quer elevar aos céus
P’la Família, a Humanidade.
Maria Teofania
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Maria de Fátima Castanheira

Zita Seabra

Graças obtidas por intercessão
do Venerável Servo de Deus
Para a Causa de Mons. Joaquim Alves
Brás envio 20 € em agradecimento pelas
graças concedidas. Muito agradecida por
mais esta graça entre tantas que me foram
concedidas.
Olímpia – Proença-A-Nova

Fazendo um exame aos rins, notou-se
que os valores estavam muito baixos. Recorri
a Mons. Alves Brás, fazendo uma novena.
Fui para o hospital continuar a fazer exames,
depois de quatro meses os valores voltaram
a subir, graças à intercessão de Mons. Alves
Brás. Mando 50 € para o Processo de Beatificação. Agradeço a publicação em “Flores
sobre a Terra.”
Fernanda Aires – Vila Real

Agradeço a Deus as graças que me
foram concedidas através do Venerável
Mons. Alves Brás, a quem recorro sempre
nas minhas preocupações. Gostaria de testemunhar este agradecimento em “Flores
sobre a Terra”. Envio um cheque de 25 €
para a ajudar a Causa de Beatificação do
Monsenhor.
Maria Encarnação – Lisboa

Buenos días, quisiera contarle una pequeña intervención del Venerable Siervo de
Dios, para la gloría de Dios! de hace ya casi
2 años estuve sin trabajo, el pasado mes a
mediado, entré en la iglesia de Santa Teresita
del Niño Jesús de Barcelona, allí exponen
al Santísimo, suelo ir algunas mañanas.
Encontré una hoja informativa del pasado
mes de junio del presente año del proceso
de su Beatificación, leí atentamente toda
su vida y las gracias que concede El señor a
través de su intersección y le pedí que me
ayudara ante el Altísimo. Al salir me llegó
una llamada de teléfono para hacerme una
entrevista, y empecé a trabajar el pasado
lunes 3 del presente mes de julio. También

quisiera pedirle si es el caso, alguna estampa
con reliquia del Venerable Siervo de Dios
para veneración privada y algunas para
regalar a familiares y amigos, para divulgar
también la devoción entre los colegas de
trabajo creyentes. y como hacerle llegar una
colaboración para el proceso de beatificación del Venerable Siervo de Dios Joaquín
Alves Brás.
Mauro Gentile – Barcelona

Encontrei a minha amiga Isabel, grávida
de três meses, muito triste e perturbada
com a notícia de que o seu feto tinha
líquido no cérebro e a médica aconselhara
a interromper a gravidez. Depois de muito conversarmos, iniciámos a Novena ao
Venerável Joaquim Alves Brás, a pedir-lhe
ajuda para este momento tão dramático.
No último dia da Novena depois de nova
observação a médica concluiu que o feto
já nada apresentava de anormal. Foi uma
graça especial, um alívio imenso para a
família. Peço para publicarem esta enorme
graça no “Flores sobre a Terra”. A criança
nasceu é linda e com uma vitalidade encantadora. Apelo a todas as pessoas que
em suas aflições, recorram com fé a este
Venerável Servo de Deus, que não deixará
de atender aos seus pedidos.
Helena – Fátima

Venho agradecer a Deus e ao Mons.
Alves Brás, as graças que me foram concedidas. Fiz algumas novenas pedindo a
graça que curasse os meus olhos, pois tinha
a tensão ocular muito alta; voltei ao oftalmologista e a tensão estava normalíssima.
O médico ficou muito admirado. Obrigada,
Monsenhor Alves Brás! Agradeço também
a ajuda que deu à minha filha, pois acabou
o curso e, como muitos, não tinha trabalho.
Rezei por ela várias novenas e Mons. Brás
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Graças obtidas por intercessão
do Venerável Servo de Deus
ouviu-me, ofereceram-lhe um trabalho relacionado com o seu curso, onde se sente
realizada, e eu feliz. Tenho outra graça, ou
melhor, um milagre, cujo conteúdo não
quero revelar. Tenho muita pena de não
conhecer há mais tempo as maravilhas que
Monsenhor tem feito junto de Deus. Todos
os dias rezo a sua oração, é um suporte
na minha vida. Envio um donativo para
o processo da sua beatificação. Que esta
mensagem através do Boletim chegue a
casa de todas as pessoas que estão aflitas
e que precisam de ajuda.
Maria Oliveira –Viseu

Venho como prometi dar o meu testemunho e agradecer a Deus por intermédio
de Mons. Alves Brás a graça concedida. A
minha filha arranjou o emprego que tanto
precisava. Envio 10 € para ajuda da sua

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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Beatificação. Com fé continuo a rezar-lhe,
pedindo ajuda para a minha família.
Cândida – Cabeceiras de Basto

Por este meio quero agradecer a Deus a
graça através do Servo de Deus Mons. Joaquim Alves Brás. Tinha uma dor nas costas,
fui ao médico e a dor continuava. Rezei a
oração a Monsenhor Joaquim Alves Brás e
ele pôs a pessoa certa no meu caminho e
a dor passou-me graças ao Servo de Deus.
Também vivia com tristeza no coração, pelo
que acontecia com o meu pai, rezei muito
por ele ao Servo de Deus e tudo está bem.
Reconhecida envio 10 € para a beatificação
de Monsenhor Brás.
Cristina – Mata da Rainha

Após anos de angústia, com um problema de desemprego, da minha filha, vejo
finalmente este assunto resolvido, pois que
já está a trabalhar. Agradeço a Mons. Brás
a quem recorri para nos ajudar, e venho
dar o meu testemunho da sua bondade.
Obrigada. Padre Joaquim Alves Brás.
Maria da Conceição – Carnaxide

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

