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DIMENSÃO MARIANA DA PIEDADE
DE MONS. ALVES BRÁS
Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu Imaculado Coração.
Estas palavras ditas pela Mãe de Deus à
Lúcia, logo na segunda aparição da Cova
da Iria, foram tomadas muito a sério pelo
Venerável Padre Alves Brás, tal foi o impacto
no seu empenhamento na causa mariana,
em toda a sua vida e obra.
Nascido numa família profundamente
cristã, Joaquim Alves Brás deve ter crescido
no amor à Mãe do Céu, como revela um dos
propósitos de Retiro, como seminarista: Serei sempre devoto de Maria e amá-la-ei com
um amor de verdadeiro filho. Nós temos no
céu uma Mãe que é mais carinhosa, mais
afectuosa, mais poderosa do que a da terra
(…). Dedicar-lhe-ei todo o afecto, todo o
amor que como seu filho lhe devo. E conclui:
Amor, só com amor se paga.
Enquanto professor e director espiritual
procurou incutir nos seminaristas o amor à
própria santificação e, a partir do exemplo
de Maria, formá-los na escola das virtudes
cristãs, tais como: Humildade, pureza, desprendimento, mortificação e oração. Dizia
também que esta devoção deve ser caracterizada por três elementos: respeito profundo, confiança absoluta, e amor ardente.
Numa das suas alocuções acerca da
devoção à Boa Mãe do Céu, o Servo de

Deus intitulou-A não só como a Mãe do
sacerdócio católico, mas designou-a como a
Virgo Sacerdos – a Virgem Sacerdote: Maria
é também sacerdote, porquanto exerceu a
suprema acção sacerdotal, sacrificando [oferecendo] a vítima divina na Incarnação, na
Circuncisão, na Apresentação e no Gólgota.
Depois, nas Obras que fundou, teve campo aberto e propício para espalhar e enraizar
esta devoção. Os meios foram muitos e
variados, desde as inúmeras peregrinações
ao santuário de Fátima e a outros santuários
marianos, sempre com milhares de participantes, até à campanha da recitação diária
do terço, para corresponder ao pedido feito
por Nossa Senhora em Fátima.
Esta grande campanha, levada a efeito
de Norte a Sul do País, foi sendo selada com
sérios e solenes compromissos, associados
à cruzada da modéstia cristã e à prática
da Missa Dominical. Um dos muitos testemunhos a atestar esta devoção mariana
encontra-se no célebre «Livro de Ouro»,
aberto com a assinatura do Servo de Deus,
contendo milhares de assinaturas de pessoas comprometidas com Nossa Senhora
na oração diária do Terço. Este livro foi
oferecido ao santuário de Fátima, na peregrinação nacional da OSZ, organizada pelo
Padre Brás em 1951.
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Outro meio, utilizado na sequência da
campanha anterior, foi a Cruzada de Amor
e Reparação, a bem das famílias, com a
entronização da imagem e consagração ao
Imaculado Coração de Maria, como salvaguarda da própria identidade cristã e em
obediência à Mensagem de Fátima.
Dizia ele: Os compromissos inseridos
na «Cruzada de Amor e Reparação a Bem
da Família» estão baseados na Mensagem
de Fátima. A salvação da nossa Pátria depende, em grande parte, da boa vontade
das famílias portuguesas, da sua adesão à
Mensagem de Fátima.
Conhecedor das dificuldades do povo
simples, o Padre Brás soube recorrer a métodos e meios simples de oração, começando
por uma Ave-Maria de manhã e à noite,
seguindo-se-lhe a oração do Ângelus, a
devoção das três Ave-Marias, depois, a reza

diária do terço, até chegar à oração diária
do Rosário completo – três terços.
Outro marco a testemunhar a devoção
do Servo de Deus à Mãe do Céu, está nas
muitas imagens de Nossa Senhora, que
entronizou nas Capelas das Casas das suas
fundações, e que ele próprio solenemente
coroou, quase sempre no dia da sua inauguração. Com este gesto, o Padre Brás
reconhecia Nossa Senhora como a Soberana
de toda a vida e acção das comunidades.
Em toda a vida do Padre Brás vemos
como a piedade mariana faz parte do seu
perfil espiritual e do edifício espiritual de
cada cristão. A propósito do mês de Maio,
dizia que se devia distinguir dos outros meses: Neste mês, honremos Maria, amando-A
com afecto e imitando os seus exemplos.

Flores sobre a Terra
Flores de Mãe

Apóstolos da Causa
de canonização
de Mons. Brás

Ave, ó Cheia de Graça,
De maravilhas sem fim
Bela “Torre de Marfim”
Fulgor da Divina traça
Glória de Jerusalém,
Criatura a mais perfeita
Por seres de Deus eleita
Sua Mãe, nossa também
Flor e rainha das flores
Derrama os teus favores
Em saúde, amor e paz
P´los santos que te amaram
E que em ti confiaram
Como fez Monsenhor Brás
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Maria Teofania

Maria da Conceição Brites

O Movimento Apóstolos da Causa tem
um tríplice objectivo:
A oração, suplicar a Deus as graças de
que necessitamos e os milagres necessários
à sua Beatificação;
A divulgação, dar a conhecer a Vida
e Obra do Venerável Servo de Deus, para
que o exemplo das suas virtudes estimule
e contagie os sacerdotes, famílias e jovens
do nosso tempo;
O empenhamento em distribuir o
Boletim “Flores sobre a Terra”, de modo
que Mons. Brás se torne mais conhecido,
evocado e invocado.
Peça já, à Vice-Postulação ou junto das
Cooperadoras da Família, a sua ficha de
inscrição.
Maria de Fátima

Graças obtidas por intercessão
do Venerável Servo de Deus
Desejo comunicar uma graça obtida
por intercessão de Mons. Alves Brás:
Sempre rezo ao Venerável Mons. Brás
e me confio, bem como a toda a minha
família, à sua intercessão. Tendo meu
irmão sofrido um acidente vascular cerebral, recorri à intercessão de Mons. Alves
Brás. Ele se restabeleceu prontamente,
sem nenhuma complicação, e agora está
muito bem e recuperado. Apenas sua
boca ficou um pouquinho torta, do que
os médicos preveem que logo recuperará,
com apenas fisioterapia. Mas, além de sua
cura, atribuo à intercessão de Mons. Alves
Brás, todas as circunstâncias em que se
deu o seu já passado problema de saúde. Ele foi logo socorrido, no momento
de seu acidente vascular cerebral, e lhe
foram dispensados todos os cuidados necessários à sua cura, muito a tempo e de
excelente qualidade, e que se revelaram
muito eficazes. Tudo atribuo à intercessão
de Mons. Alves Brás, a quem muito admiro, por seu heróico grau de virtude, já
atestado pelo Santo Padre Emérito Bento
XVI, e a cuja intercessão sempre recorro e
me confio e à minha família, com muita
devoção, e sempre tenho sido atendido,
como conforme acima dito, se pode verificar. Muito, muito agradecido, Mons.
Alves Brás! Rogai por nós!
Gostaria que se publicasse esta graça,
para a maior glória de Deus e bem dos
irmãos em Nosso Senhor Jesus Cristo.
Dario Maurício – Carbonita Brasil

Tive conhecimento da Obra de Mons.
Alves Brás através da leitura do Boletim
Flores sobre a Terra e do livro Casa-Museu
Monsenhor Alves Brás. Gostei da Obra
feita e de tudo o que fez. Sou uma pessoa
crente e devota. Nas minhas orações pedi
a Deus por intercessão de Mons. Alves
Brás para que a minha doença seja ultra-

passada. Envio o meu contributo para a
sua Beatificação.
Maria Vieira – Viseu

Venho, de coração, agradecer a Mons.
Brás a sua intercessão num momento de
aflição em relação à saúde de meu Irmão
David, que ao fazer exame de rotina lhe
foi diagnosticado um pequeno tumor
na Próstata, logo o Médico suspeitou
de Câncer, e pediu densitometria óssea
para ver se estava também nos ossos. Entramos em oração eu e minha família,
rezando a novena de Mons. Brás, e graças
a Deus o exame deu negativo. Em muitas
circunstâncias, peço sua intercessão e sou
atendida. Minha Cunhada faz questão
de enviar cem euros para o processo de
Beatificação de Mons. Brás.
Rita Maria – Curvelo Brasil

Tendo-me chegado às mãos o Almanaque de Santa Zita onde há uma oração do
Venerável Servo de Deus Joaquim Alves
Brás, recorri a ele numa preocupação da
minha vida e fui atendida pelo que muito
lhe agradeço e aqui estou a testemunhar
esta graça muito particular.
Assunção – Porto

Agradeço a Deus uma graça que recebi
por intercessão do Venerável Mons. Joaquim Alves Brás. Agradeço que esta graça
seja divulgada no “Flores sobre a Terra”.
Como gratidão envio uma simples lembrança para a Causa da sua Beatificação.
Zulmira Cruz – Ourentã

Venho agradecer ao Senhor uma graça
concedida pela intercessão do Venerável
Padre Joaquim Alves Brás. A uma pessoa
minha amiga foi-lhe detectado um temor
no cérebro que até lhe estava a prender
os movimentos. Já estava para ser operada e mandaram-na para casa. Depois
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chamaram-na, foi operada e graças a
Deus tudo correu bem. Agora, já está no
meio de nós. Envio 20€ para a Causa da
sua Beatificação.
Maria Piedade – Ourentã

Venho por este meio agradecer a
Monsenhor Alves Brás, a graça que me
concedeu, ao correr bem a intervenção
cirúrgica delicada a que fui sujeita. Peço o
favor de publicar no Boletim “Flores sobre
a Terra”, para testemunho.
Natália da Conceição – Lisboa

Agradeço a Deus a Graça que recebi
por intercessão do Venerável, Monsenhor
Alves Brás. Agradeço que esta graça
seja divulgada no “Flores sobre a Terra”.
Como gratidão envio 20€ para a Causa
da sua Beatificação
Lucinda Vicente – Fundão

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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Agradeço uma graça que me foi concedida, por intermédio de Monsenhor
Joaquim Alves Brás. A minha neta foi
submetida a uma intervenção cirúrgica
bastante delicada. Pedi-lhe com muita fé
e tudo correu bem, graças a Deus. Muito
obrigada Monsenhor Alves Brás.
Maria Augusta – Coimbra

Agradeço as graças que me foram concedidas através do Venerável Mons. Alves
Brás. Tive um problema de intestinos, e
agora está tudo bem. Peço que publique
no Boletim “Flores sobre a Terra”. Envio
o meu donativo para a Causa de Beatificação de Monsenhor Alves Brás.
Cândida Amélia – Lisboa

Agradeço a Monsenhor Alves Brás as
graças que me concedeu, nomeadamente
a ajuda na melhoria da saúde dos meus
filhos, após ter pedido a sua intercessão.
Peço que continue a ajudar e a proteger
a mim e à minha família.
José Luís – Castelo Branco

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

