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EXPLICAÇÕES SOBRE A VISITA AD LIMINA 
     

+ Zeno Hastenteufel
Bispo de Novo Hamburgo/RS

Quando, no Concílio de Trento, em sua terceira fase (1561-64), a Santa Sé assumiu a 
responsabilidade de realmente coordenar a Igreja do mundo inteiro, foram assumidas algu-
mas providências, entre elas, a eleição dos bispos, a nomeação dos núncios apostólicos, as 
Visitas ad Limina, com seus relatórios, um contato sempre maior do Papa e dos seus Dicas-
térios romanos, com os Bispos e Arcebispos diocesanos, espalhados pelo mundo inteiro. 

Este é o momento, em que em todas as dioceses do Brasil, está se falando sobre o signi-
ficado da “Visita ad Limina”. É que, depois de dez anos, neste ano de 2020, todos os bispos 
do Brasil, reunidos por regional da CNBB, estarão seguindo para Roma, com a finalidade de 
cumprir este preceito da Igreja. Acontece que a Santa Sé não só nomeia os Bispos do mundo 
inteiro, mas ela também está interessada em saber tudo o que se passa nas dioceses, onde 
os bispos têm a sua residência e atuação pastoral. 

A Santa Sé dispõe de três instrumentos para permanecer atualizada sobre a realidade das 
dioceses católicas. 

1. Todos os anos, as dioceses preenchem um formulário com as principais informações 
sobre a vida e a atuação das dioceses e dos bispos. Estes relatórios são depois condensa-
dos num livro grosso e oficial. Chama-se “O Anuário Pontifício”. Pela variação dos números, 
pode-se avaliar a realidade religiosa de uma diocese. 

2. Os Relatórios Ad Limina, são os relatórios pormenorizados que são enviados a Roma, 
sempre no ano anterior à Visita ad Limina. Portanto, desde a metade do ano passado, o 
nosso relatório já está em Roma, nas mesas dos diferentes Dicastérios da Cúria Eclesiástica, 
onde são estudados e analisados. E agora, na Visita, os bispos são interrogados sobre todos 
os aspectos que causaram alguma estranheza aos funcionários da Cúria Romana. 

3. A Visita ad Limina é a Romaria de todos os bispos aos túmulos de São Pedro e 
São Paulo, ocasião em que celebramos nas quatro principais igrejas de Roma: São João 
in Laterano, São Pedro, Santa Maria Maior e São Paulo fora dos Muros. Além disso, os 
bispos em grupos visitam os grandes Dicastérios (Congregação para os Bispos, para o 
Clero e Seminários, para os Religiosos, para a dos Leigos, para a Educação Católica e 
a Catequese, para  a Cultura,  para a Nova Evangelização, para a Justiça e a Paz, para a 
Causa dos Santos, para a Igreja da América Latina, para a Doutrina e da Fé, para a Liturgia 
e os Sacramentos, para a Família). Em cada Dicastério, podemos ser interrogados e ques-
tionados sobre informações obtidas em nossos Relatórios que já foram enviados. E, por 
último, no dia 30 de março, nós todos temos um encontro marcado com o Papa. Não é 
mais um encontro individual como era até João Paulo II. Agora o Papa Francisco se reúne 
com os Bispos de um regional da CNBB e quer ouvir nossas preocupações, esperanças 
e perspectivas. 



Além de todo o aspecto positivo de uma viagem em um grande grupo de Bispos, a con-
vivência diária, as grandes celebrações nas Basílicas ou nas pequenas celebrações na casa 
do alojamento, temos o contato pessoal com aqueles que estão lá preocupados com a Igreja 
do mundo inteiro e decidindo em favor de todos os cristãos, a partir de nossas informações. 

Participar de uma Visita ad Limina é certamente uma grande oportunidade de graça e de 
bênçãos para os bispos e para todas as dioceses. Nós vamos para Roma, levando as nos-
sas dioceses e o nosso povo todo em nossos corações e nas intenções de nossas missas 
diárias, especialmente nas grandes celebrações nas Basílicas Papais. 

DA VIDA DO PADRE REUS 
EM RIO GRANDE/RS

Em abril de 1910, o Padre Reus deu retiro para 150 homens e senhoras, na capela do 
colégio. Este ano aumentou o fruto do suor apostólico dos padres. Em junho de 1910, mês 
dedicado ao Sagrado Coração, o Padre Reus pregou todos os dias na capela e, no fim do mês, 
muitos tratavam de lucrar a chamada indulgência plenária “toties quoties”, embora este privilé-
gio ainda fosse desconhecido em Rio Grande.

Cada primeira sexta-feira do mês, muitas pessoas receberam a “comunhão reparadora”. 
Todas as quintas-feiras ocorria, na capela do colégio, a hora santa em honra do Sagrado Co-
ração de Jesus. Todos os primeiros domingos dos meses se expunha o SS. Sacramento para 
adoração pública, durante o dia, tanto na capela do colégio como na capela das Carmelitas. 

Além das atividades no colégio, Padre Reus propagou a devoção ao Sagrado Coração de 
Jesus e foi o diretor do Apostolado da Oração, em Rio Grande. Em 1909, fundou uma organi-
zação para operários, a Liga Operária Católica, e criou uma caixa econômica comunitária para 
ajudar os pobres. Visitava as famílias, levando-as à prática da religião e validando matrimônios 
ilegítimos.

Para mais atrair os operários, fazia projeções durante as conferências, organizava pas-
seios e representações cênicas. A Liga Operária Católica era precedida de retiros para 
moças e homens, quase todos operários. Também fez campanha para compra de terra 
para os pobres. A associação fundada pelo Padre Reus progrediu lentamente: depois dos 
retiros mencionados agregaram-se 20 novos sócios. A Liga Operária Católica teve uma 
sessão solene em honra do Pe. João Batista Reus, no dia 09 de julho de 1911, pelo seu 



aniversário. Esteve presente o Pe. Artur Castelli, reitor dos salesianos, que fez o panegírico 
aos jesuítas.

Durante o ano de 1910, fizeram-se várias novenas solenes nas capelas do colégio, do hos-
pital e das carmelitas. Houve retiros como missões, na capela do colégio: foram preparados 
com muito zelo pelo Padre Reus, que fora visitar e convidar cada participante em sua casa.

O Padre Reus saía, acompanhado por membros da Liga dos Operários Católicos, por al-
gumas semanas, depois da janta, por espaço de uma hora, quando os operários voltavam do 
trabalho. O tempo era pouco e não muito apropriado, porque os trabalhadores dormiam cedo. 
Em alguns dias havia mais de 100 pessoas nas reuniões. Não aumentou muito o número de 
comunhões. Isso não é de admirar, tendo em conta a ignorância religiosa do povo e os precon-
ceitos sobre a confissão.

Quanto ao Colégio Sagrado Coração, o número de alunos nunca atingiu a cifra de 200. Nos 
primeiros anos do Stella Maris, havia cerca de 30 alunos. (Diário História das Casas, P. Inácio 
Spohr, S.J.)

Agradecem Graças Alcançadas 
por intercessão do Padre Reus

* Estou escrevendo para agradecer ao 
Padre Reus as várias graças que recebi 
ao fazer a Novena do Padre Reus. Sempre 
que necessito de ajuda, recorro à novena. 
Quando meu filho Elias Cesar Kuhn Silva 
começou a apresentar muitos problemas 
respiratórios, fiz a promessa que iria até o 
Santuário (túmulo) do Padre Reus até com-
pletar os seus 5 anos de idade. Hoje ele está 
com 4 anos e cinco meses, livre da bronqui-
te asmática. Obrigado pela graça alcançada. 

Elaine Teresinha Kuhn, Três Lagoas, 
Foz do Iguaçu?PR 

* Sempre fui devota do Padre Reus, mas 
a última que me aconteceu devo atribuir a 
um “milagre” dele. Sempre tenho a imagem 
do Padre Reus no meu carro, alem de um 
adesivo no para-brisa e, outro, no porta-do-
cumentos. Fui assaltada em Porto Alegre: 
levaram o meu carro com tudo dentro. O 
carro foi encontrado à noite, mas somente 
no dia seguinte consegui buscá-lo no depó-
sito da Polícia. Sem a devida documentação 
eu não podia sair rodando. O guincho não 
chegava nunca e o depósito fechava às 17 
horas. Pedi para um rapaz para ver o carro 
e, ao abrir a porta do carona, dei de cara 

com a imagem do Padre Reus, no chão, 
virada para cima com o rosto dele. Abri o 
porta-documentos e lá estava minha cartei-
ra, com fotos, documentos, alguns cartões 
de lojas, de saúde e outras coisas. Consi-
dero um “milagre” do Servo de Deus, Padre 
Reus.

Vânia Maria B. Lucho, Porto Alegre/RS.

* Estou comunicando uma graça alcan-
çada por intercessão do Padre Reus. Meu 
filho Dário Róis Scariot sofreu uma grande 
dor nas costas ao brincar com sua filha de 
dois anos. Fiz uma novena ao Padre Reus 
para que os remédios fizessem efeito; caso 
contrário ele teria que fazer cirurgia. Hoje ele 
está bem! Sem cirurgia. Agradeço ao Padre 
Reus esta graça.

Inês Benini Scariot (mãe de Dário), Xan-
gri-Lá/RS

 * Agradecemos ao Padre Reus 
uma graça alcançada: depois de uma sus-
peita de câncer labial, minha mãe Margarida 
fez a novena e o resultado da biópsia deu 
negativo. Muito obrigado.

Roni Lauschner, Itapiranga/SC.



Para comunicar graças alcançadas por intercessão do Padre Reus e fazer
donativos para a Causa de Beatificação do Padre Reus, escreva para:
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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 – 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.  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 Oração, 

22/08.

MISSA-NOVENA PELA 
BEATIFICAÇÃO DO PADRE REUS

Março - dia 05
Abril - dia 02
Maio - dia 07
Junho - dia 04
Julho - dia 02
Agosto - dia 06
Setembro - dia 03
Outubro - dia 01
Novembro - dia 05

Toda primeira quinta-feira -
de março a novembro 2020


