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

SÍNODO DA PAN-AMAZÔNIA
     

+ Zeno Hastenteufel
Bispo de Novo Hamburgo/RS

Ainda no ano 2017, o Papa Francisco convocou o Sínodo da Pan-Amazônia (todo o 
território da Amazônia legal, que compreende 7.800.000 de km2 e atinge ao todo nove paí-
ses, mas a maior parte está dentro da região norte do Brasil), para o mês de outubro deste 
ano, em Roma. Trata-se de um desafio para a evangelização e para a ecologia global, da qual 
o Papa fala na Encíclica Laudato Si, publicada em 2015. Ali o Papa destacava que a irmã 
terra estava clamando contra o mal que lhe provocamos por causa do uso irresponsável e 
do abuso dos bens que Deus nela colocou. 

Nós na verdade crescemos a pensar que éramos seus proprietários e dominadores, 
autorizados a saqueá-la e usufruí-la. 

Foi preparado um “Instrumento de Trabalho”, bem longo e completo, onde aparecem 
os principais problemas, quanto à evangelização e também quanto ao uso e abuso que está 
havendo na Amazônia. Em grande parte, são temas que nós todos conhecemos, mas que 
agora serão, pormenorizadamente, estudados e aprofundados por bispos e peritos de toda 
esta vasta região. 

Conforme diz o I.T. em seu número 8, “este sínodo se desenvolve ao redor da vida: a 
vida do território amazônico e de seus povos, a vida da Igreja, a vida do planeta”. E tudo isto 
se identifica com a água. O rio Amazonas é como uma artéria do continente e do mundo, 
que flui como veias da flora e fauna do território, como manancial de seus povos, de suas 
culturas e de suas expressões espirituais. 

O mesmo texto, em seu número 9, afirma: “A bacia do rio Amazonas e as florestas 
tropicais que a circundam nutrem os solos e, através da reciclagem de umidade, regulam os 
ciclos da água, energia e carbono a nível planetário”. O rio Amazonas lança sozinho todos os 
anos no oceano Atlântico 15% do total de água doce do planeta. 

Jesus oferece vida em abundância (cf Jo 10,10), uma vida repleta de Deus, uma vida 
salvífica, que começa na criação e se manifesta já no mais elementar da vida. Na Amazônia 
ela se reflete em sua abundante biodiversidade e em suas culturas, isto é, uma vida plena e 
íntegra, uma vida que canta um hino à vida, como o canto dos rios. É uma vida que dança e 
que representa a divindade e nossa relação com ela. 

Em seu número 11, o texto acrescenta: “Nosso serviço pastoral constitui um serviço 
à vida plena dos povos indígenas que exige que anunciemos Jesus Cristo e a boa nova do 
Reino de Deus, denunciemos as situações de pecado, as estruturas de morte, a violência 
e as injustiças internas e externas, e fomentemos o diálogo inter-cultural, inter-religioso e 
ecumênico” (Dap. 95).  

Em seu número 15, o texto fala das ameaças: “Conforme aquilo que sobressai das 
múltiplas consultas realizadas em muitas regiões amazônicas, as comunidades consideram 
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que a vida está ameaçada, sobretudo pela criminalização e assassinato de líderes e defen-
sores do território e pela apropriação e privatização de bens da natureza, como a própria 
água; pelas madeireiras ilegais, pela caça e pesca predatória nos rios e por mega-projetos 
hidroelétricos, concessões florestais e pelo desmatamento para produzir monoculturas”.

São todos estes temas delicados, discutíveis e realmente discutidos em toda a parte. 
Rezemos para o que o Sínodo chegue a boas conclusões e que a vida dos habitantes da 
Amazônia se torne cada vez melhor e que a evangelização também possa acontecer.  

A 13ª Romaria do Padre Reus 
reuniu multidão de devotos 

Apesar do frio e da chuva, 
a 13ª Romaria do Padre Reus, re-
alizada no dia 14 de julho 2019, 
domingo, reuniu grande número 
de devotos. Segundo cálculos, 
a participação foi em torno de 
sete mil romeiros. O lema deste 
ano era: “Congregando Cora-
ções, Construindo Nova Terra”. 
O roteiro foi o mesmo dos anos 
passados, com início em frente à 
igreja matriz, no centro da cidade. 
Os romeiros foram acolhidos pelo 

bispo da Diocese de Novo Hamburgo, Dom Zeno Hastenteufel, diante do Santuário do Sa-
grado Coração de Jesus, junto ao túmulo do Servo de Deus Padre Reus. Nas escadarias do 
Santuário, o bispo deu a bênção aos romeiros e seguiu-se a missa no Santuário, presidida 
por Dom Zeno e concelebrada por vários sacerdotes. Muitos devotos usaram a camiseta 
da Romaria e junto ao túmulo colocaram flores e agradeceram por graças alcançadas.

Santuário do Sagrado Coração de Jesus 
tem novo Reitor

No dia 28 de julho 2019, o P. Raimundo 
Nonato Resende, SJ. 57 anos, assumiu como 
novo Reitor do Santuário do Sagrado Coração 
de Jesus, em substituição do P. Guido Lawisch, 
SJ. A missa de posse do novo reitor foi presidida 
pelo bispo de  Novo Hamburgo, Dom Zeno Has-
tenteufel, e concelebrada por muitos sacerdotes 
jesuítas e diocesanos. O Santuário esteve lota-
do de fiéis, inclusive com a presença de alguns 
nordestinos, familiares e amigos do P. Resende, 
SJ. Na homilia, Dom Zeno fez um agradecimento 
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especial ao P. Guido, SJ pelos muitos trabalhos realizados no Santuário e pela Causa 
Padre Reus e desejou ao novo reitor uma feliz missão na pastoral do Santuário e na 
Causa Reus. Enfatizou que a missão no santuário consiste em empenhar-se, prefe-
rencialmente, na celebração de dois sacramentos: Eucaristia e Reconciliação, sem 
descuidar dos sacramentais que os fiéis buscam nesta casa de oração. Disse ainda 
que com o novo Reitor vamos aprender a celebrar uma liturgia mais “brasileira”.

P. Resende, SJ. é natural do Piauí e desde a sua formação como jesuíta percor-
reu diversos estados nordestinos e também no Espírito Santo. Ele missionou como 
pároco e também já foi reitor de santuário em duas missões passadas. Nos últimos 
cinco anos foi pároco na Igreja do Cristo Rei, em For taleza, CE. 

P. Guido, SJ. faleceu no dia 17 de agosto 2019, por complicações do coração. 
A mor te dele deixou muita gente surpresa pela rapidez com que a doença o prostrou. 
Os devotos do Padre Reus têm muito a agradecer-lhe pelos serviços que prestou no 
Santuário no decorrer dos anos: atendimento dos peregrinos, diversas reformas, nova 
instalação elétrica, instalação do órgão de bambu, construção do restaurante, etc.

Nossa gratidão e preces pelo seu eterno descanso!

Documentário sobre o Padre Reus
Com o título “Reus, Por Uma Graça Alcançada”, o documentário foi lançado 

no Anfiteatro Padre Werner, na Unisinos, no dia 14 de agosto de 2019, com grande 
aplauso do público. O documentário, que aborda a vida do Padre Reus e a devoção 
ao Servo de Deus, é produção do Grupo Sinos, com o patrocínio do Santuário do 
Sagrado Coração de Jesus e da Rodrigo Negócios Imobiliários e contou com o apoio 
de diversas entidades industriais e comerciais. O apoio cultural é da Prefeitura de São 
Leopoldo. Segundo Fernando Anschau, produtor-executivo do filme e diretor do Jornal 
VS “Esse projeto surgiu com o objetivo de tornar mais conhecida a vida e os atos de 
um dos ícones da história leopoldense”. E declarou ainda: “Falar da sua vida é falar 
um pouco da história da cidade de São Leopoldo e vice-versa. Ele transcende a ques-
tão religiosa e tornou-se um dos mais impor tantes personagens do século passado 
em função de seu trabalho”. A realização do filme é de Marcelo Collar com roteiro de 
Marina Mentz, ambos jornalistas do Grupo Sinos. Para a realização do filme foram en-
trevistadas diversas pessoas ligadas à Causa Padre Reus: P. Inácio Spohr, historiador 
e responsável pela elaboração do relatório (Positio) necessário para a Beatificação do 
Servo de Deus, Ar thur Rambo, historiador, Profa. Ângela Molim, escreve a biografia 
histórica do Padre Reus, Irmão Afonso Wobeto, colaborador da Causa de Beatificação, 
e Raul de Negri, agraciado do Padre Reus. A fala dos entrevistados foi intercalada 
com depoimentos de devotos em meio às tradicionais Romarias do Padre Reus. Com 
o Documentário se pretende contribuir para o Processo de Beatificação do Servo de 
Deus Padre João Batista Reus. Para Dom Zeno Hastenfeutel, bispo da Diocese de Novo 
Hamburgo “Será uma opor tunidade para a comunidade conhecer mais sobre Padre 
Reus. É mais uma realização impor tante, mas temos que continuar, afinal só com 
trabalho e com as orações da população que chegaremos a beatificação. Acredito que 
a nossa comunidade está motivada pela causa.”
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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 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.

Da vida do Padre Reus
O Padre Reus foi pároco da Paróquia de Nossa Senhora da Conceição de São Leo-

poldo no ano de 1913. O Padre Reus fez cerca de 250 visitas às famílias na cidade, fora das 
que realizou nas capelas. Em toda parte, o Padre Reus e seu companheiro foram muito bem 
recebidos nas casas, com respeito e franca alegria. Uma única casa não acolheu os padres. 
As famílias foram sinceras ao falar dos casamentos ilícitos. Até senhores protestantes pedi-
ram a visita do padre. O grande problema das famílias é a indiferença religiosa. Como páro-
co, o Padre Reus dedicou-se à catequese, visitou pessoalmente os seus paroquianos, deu 
bênçãos às casas, percorreu as capelas distantes (no lombo do cavalo), atendeu confissões 
e celebrou missas de primeira  comunhão. Também organizou um fichário paroquial, poden-
do assim regularizar casamentos ilegítimos e fazer muitos batizados de crianças. Propagou 
a devoção ao Sagrado Coração de Jesus e, para isso, organizou a hora santa. Também deu 
impulso à Congregação Mariana. Em 1913, o movimento religioso na paróquia acusou 503 
batismos. Na igreja matriz houve 6.700  confissões, 11.500 comunhões, 56 casamentos 
(mais 32 revalidados) e 73 encomendações. (Do Diário da paróquia)
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