
Boletim Informativo No 28 - Junho / 2019

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

Boletim Causa de Beatificação Pe Reus - Junho - 2019.indd   1Boletim Causa de Beatificação Pe Reus - Junho - 2019.indd   1 05/06/2019   16:47:5205/06/2019   16:47:52



A CAUSA PADRE REUS 
AVANÇA NO RUMO CERTO

Faz meio ano que fui surpre-
endido com um pedido do P. Pascu-
al Cebollada, SJ, Postulador Geral da 
Companhia de Jesus, para coordenar a 
Causa de Beatificação do P. João Ba-
tista Reus, SJ. Num primeiro momento 
recusei, alegando a minha incapaci-
dade para levar em frente o processo, 
que está tramitando em Roma desde a 
década de 1950. Após ouvir esclareci-
mentos e conselhos, embora ciente das 
minhas limitações, aceitei o encargo de 
colaborador externo da Causa de Bea-
tificação do Padre Reus. O Ir. Afonso 
Wobeto, SJ, já traquejado no assunto, 
animou-me a assumir o processo. 

O Postulador Geral e o P. Provincial 
me pediram que fosse a Roma a fim de 
conhecer mais de perto o processo do Pa-
dre Reus e colher as informações e tarefas 
a serem executadas aqui. Viajei a Roma no 
dia 12 de março. 

O P. Pascual foi muito disponível 
para me pôr a par do processo Padre 
Reus. Como Postulador Geral, o P. Pascual 
acompanha dezenas de processos de je-
suítas candidatos à beatificação ou cano-
nização. Porém, o Padre Reus se destaca 
como o jesuíta que tem a maior devoção 
popular no mundo. Esse é um fator alta-
mente positivo para levar em frente a Cau-
sa Padre Reus. Se não houvesse interesse 
dos fiéis em torno do Padre Reus certa-
mente a causa já teria morrido.

No decorrer das três semanas 
que passei na Cúria, vi a documentação 
que diz respeito ao Padre Reus, desde o 
processo informativo na arquidiocese 
de Porto Alegre, de 1953 a 1958, até os 
processos supletivos na diocese de Novo 
Hamburgo, de 2003 a 2012. 

Com relação à “positio”, trata-se de 
um relatório amplo sobre a vida, as virtu-
des e a fama de santidade do Padre Reus. 
Tudo deve ser bem documentado, isto é, 
baseado em escritos pessoais, testemu-
nhas, cartas e assim por diante. É preciso 
provar que ele foi bondoso, que rezava 
muito, que fazia penitência e assim por 
diante, e não apenas algumas vezes, mas 
ao longo da sua vida. 

O P. Marc Lindeijer, SJ, que foi o 
ajudante do Postulador Geral por diversos 
anos em Roma, tem feito um ótimo traba-
lho em favor da Causa Padre Reus. Ele não 
pôde concluir tudo em vista da sua trans-
ferência para a Bélgica, há dois anos. Em 
todo o caso, foi de grande valia o serviço 
dele.O P. Pascual e eu visitamos o Mons. 
Jaime, Relator da Causa Padre Reus, na 
Congregação das Causas dos Santos. Re-
cebemos orientações sobre o trabalho a 
ser feito. 

Uma vez terminada a “positio”, com 
a apresentação das fontes de pesquisa, o 
histórico da causa, a biografia, as virtu-
des heróicas (virtudes teologais, virtudes 
cardeais, votos religiosos, etc.), os depoi-
mentos das testemunhas, as fotografias, 
as cartas, a bibliografia... o “dossiê” terá 
cerca de 500 páginas encadernadas. Tudo 
deve obedecer às normas que são ditadas 
pelo Vaticano.Uma vez aprovada,a “posi-
tio” será traduzida para o italiano. A língua 
portuguesa não é aceita,para esse caso, 
na Congregação das Causas dos Santos. 

Alguém poderá perguntar: Quando 
será a beatificação do Padre Reus? Nin-
guém sabe, a não ser Deus. É preciso ir 
devagar,exercer a paciência e confiar em 
Deus. Houve processos de beatificação 
ou canonização que levaram centenas de 
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anos (por exemplo: os jesuítas José de 
Anchieta ou Pedro Fabro).

A elaboração da “positio” levará um 
bom tempo (meses). Com relação a um 
milagre atribuído à intercessão do Padre 
Reus, que é um dos requisitos para a beati-
ficação, deve ser muito bem documentado. 
Não basta dizer que tal pessoa foi salva de 
uma grave doença, graças ao Padre Reus. 
Além do aspecto espiritual de uma cura fí-
sica, é preciso ter provas científicas, ates-
tadas por médicos credenciados. 

Por falar em milagres, o presumível 
milagre atribuído ao Padre Reus, que es-

tava sendo analisado aqui, não foi aceito 
por Roma. Sendo assim, vamos continuar 
rezando e fazendo o bem, a exemplo do 
Padre Reus. Nada melhor do que seguir 
em frente na missão de cada dia que Deus 
nos confiou, e rezar pela beatificação do 
Padre Reus, se esta for a vontade de Deus. 

P. Inácio Spohr, SJ - Colaborador 
Externo da Causa Reus

Obs. O Colaborador Externo corres-
ponde ao que antes era chamado de Vice-
-Postulador da Causa Reus.Na fase roma-
na, a figura de Vice-Postulador da Causa 
Padre Reus não existe mais.

* Minha mãe deu à luz a 15 fi -
lhos, dos quais sete faleceram. Entre 
os oito vivos está meu irmão Norber-
to, nascido em 7 de julho de 1957. 
Na infância, ele sofreu paralisia in-
fantil e fi cou com sequelas, deformi-
dades físicas. Um braço e uma perna 
fi caram mais curtos. Minha mãe re-
cebeu, naquele tempo, a Novena do 
Padre Reus. Rezou a novena e fez 
dela um escapulário que colou em 
meu irmão até que fi casse restabele-
cida a normalidade física, o que de 
fato aconteceu na medida em que ele 
ia crescendo. Meu irmão fi cou total-
mente curado, sem sequela alguma. 
Hoje está com 58 anos de idade, é 
pai de três fi lhos e de um neto.

Delovina Kirchner Caobian-
co, Joinville/SC.

* Agradeço de coração ao Pa-
dre Reus por uma grande graça alcan-
çada em favor de meu pai. Ele foi be-
nefi ciado no caso de um apartamento. 

Graças Alcançadas por interseção do Padre Reus
Tenho muita fé no Padre Reus. Já fui 
ao túmulo dele levar rosas vermelhas 
que eu tinha prometido. O que eu pedi 
foi para que meu pai não fosse humi-
lhado perante vizinhos e amigos e fui 
atendido. A imagem do Padre Reus 
está ao lado de minha cama, junto 
com meus anjos protetores.

Vilma Santos, Santa Maria/RS.

* Minha fi lha, Viviane Cristine, 
nasceu em 28/02/1978 e logo apresen-
tou difi culdade para evacuar, e tam-
bém tinha a vagina fechada por uma 
membrana. Com um mês de idade ela 
ainda não tinha evacuado. Cansada 
de tanto correr aos médicos, resol-
vi levá-la ao túmulo do Padre Reus. 
Subi as escadas da lateral de joelhos 
e  coloquei a menina sobre o túmulo, 
pedindo auxílio e cura para ela. Gra-
ças ao Padre Reus, ela se  curou. Notei 
no momento que a peguei no colo.

Tânia Regina do Nascimen-
to, Canoas/RS.
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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: servo_reus@terra.com.br

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

PROGRAMAÇÃO 2019
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 - Devoção 
ao Sagrado Coração de Jesus.

5. Diariamente há oportunidade para confissão 
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.  13ª Romaria do Padre Reus, 14/07.
11.  Encontro Regional do Apostolado da Ora-

ção, 24/08.

O Espírito Santo na vida do Padre Reus
Em suas visões místicas, o Padre Reus se refere muitas vezes ao Es-

pírito Santo, como se pode ver a seguir. Os números são da Autobiografi a 
e Diário.

Vi o Espírito Santo em forma de pomba no lugar do meu coração 
(2245). Na Missa, vi o Espírito Santo sobre mim (2810). Vi o Espírito 
Santo rodeado de anjos (3252). O Espírito Santo estava rodeado por uma 
coroa de anjos (4045).  Vi o Divino Espírito Santo cercado de chamas 
de amor (4281). A graça do Espírito Santo nos transforma em fi lhos de 
Deus (5236). O Espírito Santo é a misericórdia e o perdão dos pecados 
(5391). Ele santifi ca os fi éis no Santo Sacrifício e os benefi cia com suas 
dádivas (5551).
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