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Causa de Beatifi cação do Padre Reus
Santuário do Sagrado Coração de Jesus - São Leopoldo, RS

O FIM DE UM ANO MUITO ESPECIAL
     

+ Zeno Hastenteufel
Bispo de Novo Hamburgo/RS

Sem dúvida, o ano de 2019 foi muito marcante para a nossa Diocese. Era o último ano 
antes da celebração do quadragésimo aniversário de criação e de instalação de nossa diocese. 
Foi a primeira vez que o Papa olhou para a nossa diocese e escolheu um de nossos padres para 
nomeá-lo bispo diocesano. 

Dom Edson Batista de Melo, o novo bispo de Cachoeira do Sul, foi o primeiro bispo a 
ser ordenado em nossa Catedral Diocesana. Foi um acontecimento singular, que fez muito ao 
nosso clero e ao povo cristão de toda a diocese. 

Além disso, este foi um ano de muita reflexão de nosso Conselho de Presbíteros e 
de nosso Colégio de Consultores, que abraçaram a proposta trazida pelo nosso Ecônomo, 
de aprovar a compra de um terreno e fazer os planos para a construção de uma nova Cúria 
Diocesana, no bairro Primavera. Naturalmente, tudo isto foi pensado no sentido de utilizar o 
nosso antigo prédio, adquirido ainda nos tempos de Dom Sinésio, para um investimento que 
gradativamente poderá render e nos ajudar a superar a sempre tão comentada dependência de 
nossas paróquias. 

Foi um ano muito especial, porque em nível de Conselhos, passou-se a refletir muito 
sobre a realidade de nossas paróquias, tão desiguais, em sua situação econômica, como é a 
desigualdade gritante de nosso povo brasileiro. Temos algumas paróquias com uma situação 
invejável e com muitos recursos e, outras, realmente pobres e sem condições de se manter e 
ainda ajudar à diocese. 

É hora de encontrarmos uma alternativa, que permita haver mais equilíbrio e mais coo-
peração solidária entre as diferentes realidades de nossas paróquias. 

O desafio nos vem sendo colocado pelas Diretrizes Nacionais da ação evangelizadora. 
O que se espera hoje de nossa pastoral é a organização de Comunidades Eclesiais Missioná-
rias. O mais difícil será entender bem o conceito de “comunidade”.

Nossas Paróquias não podem ser entendidas como ONGs (Organizações não-governa-
mentais), nem Associações (compostas por sócios e com direitos, regulamentados por Es-
tatutos), nem Sociedades, reguladas por Regimentos e cada um com seus direitos e deveres. 

Na Igreja, nossas paróquias, capelas e santuários, precisam ser entendidos como “Co-
munidades”, união de pessoas, irmãos, que se reúnem em torno do mesmo objetivo, partindo 
da mesma experiência de fé, e compreendendo-se unidos no mesmo Cristo, vivo e ressuscita-
do, presente em nosso convívio e testemunhado em nossa fraternidade. 

Em nível de Brasil, há dez anos, criamos o Projeto Partilha e Fraternidade, para permitir 
que as dioceses pobres também possam ter seminaristas e formar seus presbíteros. Todas 
as dioceses depositam mensalmente 1% de suas entradas e estes recursos são bem conta-
bilizados e administrados, sendo distribuídos entre as dioceses mais pobres do Brasil. É algo 
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fantástico, que movimenta vários milhões por ano e mantém centenas de seminaristas de todo 
o Brasil, nas realidades mais carentes. Estas existem de verdade e isto está sendo visto como 
um modelo de superação de impasses dramáticos. 

A nossa diocese precisa dar um passo nesta direção. Não adianta termos paróquias e 
capelas, com grossas poupanças, onde o rendimento é mínimo, e vermos outras realidades de 
tantas dificuldades e a própria diocese sempre em crise econômica. Temos a convicção de que 
isto pode e certamente vai mudar! O nosso povo quer e exige mudanças! 

Feliz Natal e Abençoado Ano Novo para todos com as bênçãos do Bispo!  

A INESPERADA MORTE DO 
P. GUIDO LAWISCH, S.J.

O Padre Guido faleceu no dia 17 de agosto de 2019, 
após uma cirurgia cardíaca no Hospital Regina, de Novo Ham-
burgo. A notícia do falecimento inesperado do Padre Guido 
deixou muitas pessoas aflitas e tristes. O velório foi realizado 
no Centro de Espiritualidade Cristo Rei, onde várias centenas 
de pessoas compareceram.A missa de corpo presente acon-
teceu no Santuário do Sagrado Coração de Jesus com a pre-
sença de três bispos, mais de 20 presbíteros e diáconos, e 
o Santuário lotado de fiéis, para homenageá-lo em sua volta 
para a casa do Pai. Padre Guido nasceu no dia 12 de outubro 
de 1942, na localidade de Boa Vista, em Santa Cruz do Sul, 
RS. Ingressou na Companhia de Jesus no ano de 1960, sendo 
ordenado sacerdote em 1980. Ao longo dos anos, foi pároco 
em Cascavel, no Paraná, em São João do Oeste, em Santa 

Catarina, e Salvador do Sul, no Rio Grande do sul.
De 2011 a julho deste ano, Padre Guido foi reitor do Santuário do Sagrado Coração 

de Jesus, junto ao túmulo do Servo de Deus, Padre João Batista Reus, em São Leopoldo. No 
mesmo período foi, também, o Vice-Postulador da Causa Padre Reus. Dia 28 de julho pp. foi 
substituído pelo Pe. Raimundo Nonato Resende, SJ., como Reitor do Santuário. Das memó-
rias de Padre Guido ficam sua alegria, seu carisma de acolhimento, além da simplicidade e 
da determinação que marcaram os locais por onde passou.

Alguns dias após a sua morte, apareceram milhares de mensagens, manifestando 
tristeza e pesar pela morte do Padre Guido, na página do Facebook.com/SantuárioPadre-
Reus/. Alguns dados que apareceram nessa página: 187.334 pessoas alcançadas; 32.000 
envolvimentos; 539 comentários; e 1.400 compartilhamentos. Nas centenas de mensagens 
escritas no Facebook, a maioria se refere às missas celebradas pelo Padre Guido. Alguns 
destaques:  “Gostava de ir na missa rezada por ele”. “Grande padre, transmitia paz em suas 
missas”. “Me sentia acolhido em suas missas”. “Adorava as missas celebradas por ele”. 
“Gostávamos muito de participar das missas do Padre Guido”. “Suas missas foram sempre 
muito abençoadas”. “Eram lindas suas missas”. “As missas eram maravilhosas com ele”. 
“Descanse em paz, vai fazer falta nas missas abençoadas”. “Que triste notícia, adorava seus 
cantos durante as missas”. “Padre Guido será sempre lembrado, suas missas com seu 
canto inesquecível”.
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Outros destaques das mensagens:  “Muito triste, grande perda, um padre que reali-
zava sua vocação com amor”! “O padre mais pastor que já conheci até hoje, com seu jeito 
calmo e simples...”.  “Que o Senhor o acolha na Glória dos céus... virou música... foi cantar 
no coro dos anjos”! “Com certeza o céu está em festa, mais uma estrela chegou lá”. “Padre 
Guido, sempre com uma palavra amiga, um conselho e o carinho, pronto a nos abençoar”. 
“Perdemos um grande padre, sempre muito alegre e que confortava a todos, com suas mú-
sicas e palavras”. “Estamos tristes, mas o céu está em festa”. “Grande padre, grande amigo. 
Deus o acolhe e lá do céu interceda por nós”.

A CAUSA PADRE REUS NO CONGRESSO 
INTERNACIONAL DE TEOLOGIA

De 7 a 9 de outubro de 2019, realizou-se na PUC/RS, de Porto Alegre, o II Congresso 
Internacional de Teologia, Santidade e Responsabilidade Pública. Entre as várias “Mesas 
Temáticas”, houve uma com o Tema: Santidade no Rio Grande do Sul, onde o P. Inácio Spohr 
SJ e Ir. Afonso Wobeto SJ, apresentaram a vida e o Processo de Beatificação/Canonização 
do Servo de Deus, Padre João Batista Reus. Havia muito interesse nesse tema. Um relato 
mais longo da Causa Reus está publicado   como capítulo de livro em formato de e-book 
(livro digital) nos Anais do II Congresso Internacional de Teologia. 

RECONHECIMENTO E GRATIDÃO
A Causa Pa-

dre Reus agradece 
ao Reitor do Santu-
ário do Sagrado Co-
ração de Jesus, Pe. 
Raimundo Nonato 
Resende, e a todos 
os jesuítas que aten-
dem os peregrinos 
e devotos do Padre 
Reus, bem como a 
todos os colabora-
dores, ministros da 
Eucaristia, encar-
regados da liturgia, 
dos cantos, equipe 
de funcionários, 

meios de comunicação, na divulgação e benfeitores. A todos e a todas, um Deus lhe pague, 
com votos de UM FELIZ NATAL E ABENÇOADO NOVO ANO DE 2020!

Visite o Site do Santuário que já está no ar: padrereus.org.br 
Visite Também o Facebook: https://www.facebook.com/SantuarioPadreReus/
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Para comunicar graças alcançadas por intercessão do Padre Reus e fazer
donativos para a Causa de Beatifi cação do Padre Reus, escreva para:

LIVRARIA EDITORA PADRE REUS
Rua Duque de Caxias, 805 - C. Postal, 285
CEP 90001-970 - Porto Alegre - RS
Fone: (51) 3224-0250 - Fax: (51) 3228-1880
E-mail: livrariareus@livrariareus.com.br 
Face: Livraria Padre Reus

Distribuição Gratuita

SANTUÁRIO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS
Rua Luetgen, 78 - Caixa Postal, 331
CEP 93001-970 - São Leopoldo - RS
Fone/Fax: (51) 3592-1574
E-mail: padrereus@padrereus.org.br

Editor: Ir. Afonso Wobeto, S.J.
Diagramação: ArteCerta

PROGRAMAÇÃO DO 
SANTUÁRIO  2020

1. Domingos e dias santos de guarda: Cele-
bração Eucarística às 08:00, 09:30, 11:00, 
15:00 e 16:30.

2.  Sábados: Celebração Eucarística às 08:00, 
15:00 e 16:30.

3.  Dias da semana: Celebração Eucarística às 
08:00 e 16:30.

4.  Todas as sextas-feiras, às 15:30 – Devo-
ção ao Sagrado Coração de Jesus.

5.  Diariamente há oportunidade para confis-
são e orientação humano-espiritual das 
08:00 às 11:30 e das 14:00 às 17:00.

6.  Todas as quartas-feiras, das 19:00 às 
20:00 - Estudo da Palavra de Deus (Bíblia).

7.  Aos sábados, das 10:00 às 11:00 – Reflexão 
sobre temas de cunho humano-espiritual.

8.  Diariamente: às 16:00, Rosário.
9.  Primeira 4ª feira de cada mês, Celebração 

da Esperança.
10.  Sexta-feira Santa, 19/04
11.  Segundo sábado de cada mês, às 16:30, 

Missa especial para as crianças
12. 14ª Romaria do Padre Reus, 12/07.
13. Encontro Regional do Apostolado da Ora-

ção, 22/08.

O MENINO JESUS NA VIDA DO PADRE REUS
Em suas visões místicas e êxtases, registradas na Autobiografia e Diário, o Padre 

Reus se refere várias vezes a aparições do Menino Jesus, principalmente no período 
natalino. Por exemplo, no dia 24 de dezembro de 1945, ele anotou o seguinte: “Como 
sempre, na santa Missa, três êxtases de amor: na Consagração, antes da Comunhão, 
quando o Menino Jesus estendeu os braços para mim, e após a Comunhão. Logo no 
início da santa Missa apareceu o Menino Jesus, tornando-se a visão, aos poucos, cada 
vez mais completa. Anjos estavam ao redor do Menino Jesus, a querida Mãe de Deus a 
seu lado, diante do trono da Santíssima Trindade e muitos outros santos Anjos ao redor. 
A querida Mãe de Deus dá-nos o seu Filho, adorado pela multidão de anjos, cujo ardor 
de amor devemos imitar. O meu coração de lírio ainda está com o Menino Jesus. Na 
santa Missa, de repente, apareceu a pequena manjedoura com o Menino Celeste, mas 
por breve tempo”. Em vários outros dias, o Padre Reus teve visões do Menino Jesus.
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