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

PADRE REUS, UM IMIGRANTE ILUSTRE
     

+ Zeno Hastenteufel
Bispo de Novo Hamburgo/RS

Quando celebramos 196 anos da imigração alemã em São Leopoldo (25 de julho), 
gostaria de fazer algumas considerações que me levam ao Padre Reus, certamente um dos 
mais signifi cativos imigrantes alemães. A iniciativa da imigração alemã foi de Dona Leopoldi-
na, a Imperatriz do Brasil, fi lha de Francisco II, da Áustria, e que realmente trocou a vida dos 
Castelos da Áustria pelo Brasil, que ela ajudou a construir. 

Depois da Independência do Brasil e da Constituinte de 1823, quando o Brasil já tinha 
sua Constituição outorgada, começa um movimento em favor da libertação dos escravos. 
No Brasil de então, havia uma classe de produtores rurais muito ricos, todos eles proprietá-
rios de muitos escravos que faziam todo este trabalho da lavoura. 

Cada vez que se levantava uma voz contra a escravatura e em favor da libertação 
dos escravos, o nosso jovem Imperador e toda a classe política de então tinha uma resposta 
afi nada: “E quem vai produzir alimento neste grande país? Quem vai manter a nossa agri-
cultura”? 

Foi neste contexto que a Imperatriz Dona Leopoldina começou a falar ao marido e 
aos políticos brasileiros que, na Áustria e em toda a Alemanha, haveria milhares de colonos 
que gostariam de trabalhar na terra, produzir alimento, mas que lá não tinha terra para eles. 
Assim começou a ser articulada a imigração alemã, que começou a 25 de julho de 1824, 
quando um barco a gasolina estava trazendo 39 agricultores para as barrancas do Rio dos 
Sinos e se instalavam na Feitoria do Linho Cânhamo. Era apenas o começo; depois vieram 
outros e muitos outros que foram abrindo picadas e travessões ao longo do Rio dos Sinos, 
do Rio Caí e de seus afl uentes, inundando toda esta nossa região com comunidades de 
imigrantes alemães. 

Na verdade, os que vieram, eram agricultores e nós celebramos o dia do colono nesta 
data. Entretanto, uma característica muito importante: muitos alemães chegaram com uma 
profi ssão: eram alfaiates, pedreiros, carpinteiros, agrimensores, latoeiros, funileiros, sapatei-
ros, artífi ces de couro. Tinham facilidade para a música e para fabricar instrumentos musicais 
e gostavam muito de cantar, formando em toda a parte os bonitos e harmoniosos corais. 

Além disso, os imigrantes alemães vieram com uma religião defi nida: eram católicos 
ou luteranos; trouxeram seus Catecismos, História Bíblica, Livro de Cantos e outros livros 
devocionais. Os luteranos trouxeram pastores; os católicos não trouxeram padres. Então 
nos primeiros 25 anos, no meio da mata virgem, estavam aparecendo os primeiros núcleos 
habitacionais, com suas capelinhas e escolas. 

 Em 1849, vieram os primeiros jesuítas, dois padres e um irmão. Era o começo da 
imigração de missionários e missionárias. É uma belíssima história na qual faz parte o Padre 
João Batista Reus, SJ, que chegou em 1900. 
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CELEBRAÇÕES NO SANTUÁRIO 
EM TEMPO DE PANDEMIA

Em vista do isolamento social por causa da pandemia do coronavírus, as igre-
jas e santuários tiveram que se adaptar à essa nova situação. No Santuário do Sa-
grado Coração de Jesus, junto ao túmulo do Servo de Deus, Padre Reus, as missas 
foram celebradas diariamente às 16h30m sem a presença de fi éis, mas transmitidas 
pelo Facebook. Segundo comunicação do Reitor do Santuário, Pe. Raimundo Nonato 
Resende, sempre havia boa audiência; normalmente eram 80 aparelhos conectados, 
tendo chegado a 160 e até passava dos 200, em dias santos, sábados e domingos. 
Os fi éis interagiam por meio de mensagens, fazendo súplicas e pedidos de orações 
por seus familiares falecidos. Sempre foram anunciados os nomes dos falecidos de 
7º e 30º dia.  Em missas especiais, como, por exemplo, a missa-novena pela bea-
tifi cação do Padre Reus, no início de cada mês, “os milhares de devotos do Padre 
Reus rezavam conosco. Assim, além de ajudarmos tantos irmãos a terem acesso ao 
alimento espiritual, divulgamos também a história e a vida do Servo de Deus Padre 
Reus”, relata Pe. Resende.

BENÇÃO AÉREA NO DIA DE CORPUS CHRISTI

Devido à pandemia, a tradicional procissão de Corpus Christi, no dia 11 
de junho, foi substituída por uma bênção aérea para a cidade de São Leopoldo/

RS. O Reitor do Santuário do Sagra-
do Coração de Jesus, Pe. Raimundo 
Nonato Resende, a bordo de um he-
licóptero, levando o Santíssimo Sa-
cramento, pediu a Deus a proteção 
da cidade de São Leopoldo contra o 
coronavírus. 

Às 9h foi celebrada uma missa 
no Centro de Espiritualidade Cristo Rei (CECREI), com a participação de umas 
50 pessoas. Seguiu-se uma procissão até o campo de futebol do CECREI, onde 
estava o helicóptero. Pe. Resende entrou no helicóptero, levando consigo água 
benta e a imagem do Padre Reus, “para que junto de Deus e de Nossa Mãe Maria 
intercedam por nossa cidade”. Depois de sobrevoar alguns bairros, pétalas de 
fl ores foram lançadas sobre o Hospital Centenário, em sinal de apoio a todos 
os profi ssionais de saúde e aos enfermos. “Quando sobrevoávamos o Hospital 
e vimos os profi ssionais acenando para Jesus, como também outras pessoas na 
sacada de suas casas, me deu um nó na garganta que não consegui falar nada. 
Rezei um pouco, em silêncio, e então fi z a oração da benção, enquanto as pétalas 
eram lançadas. Estou muito feliz por tudo ter dado certo”, relatou o Pe. Resende. 
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UMA ROMARIA DIFERENTE 

A tradicional 
Romaria do Padre 
Reus, que anualmente 
atrai milhares de de-
votos do Padre Reus, 
nesse ano não podia 
ser realizada, devido 
ao isolamento social 
por conta da pande-
mia do coronavírus. 
Para manter acesa 
a chama dos fi éis, o 
Reitor do Santuário, 

Pe. Resende, teve a inspiração de realizar a 14ª Romaria de modo diferente: 
desfi lar em carro aberto pelas ruas e avenidas da cidade com a estátua de 
madeira do Padre Reus, em tamanho natural (1,70 m), que normalmente está 
no Memorial do Padre Reus, na cripta do Santuário. Com o tema “Padre Reus 
vai ao teu encontro”, a Romaria percorreu 36 km na cidade de São Leopoldo. 
A estátua recebeu um andor, foi rodeada de fl ores e teve de ser protegida da 
chuva para percorrer todo o trajeto. Logo atrás da camionete, que levava a 
estátua, vinha o carro de som, no qual estavam os cantores, que entoavam 
diversos cantos ao longo do percurso. Mesmo com o clima instável e o frio, 
a Romaria atraiu centenas de devotos, que receberam de braços abertos a 
estátua do Servo de Deus. Muitos fi éis estavam nas janelas dos apartamentos, 
nas portas de casa, ora com toalhas brancas, ora com quadros ou imagens do 
Padre Reus. Nas redes sociais ofi ciais do Santuário, tanto o Facebook quanto o 
Instagram, trouxeram inúmeras demonstrações de fé dos milhares de devotos 
do Padre Reus.

Pe. Resende ressalta que “Nossa fonte inspiradora é o Papa Francisco. 
Neste tempo de pandemia, ele não tem vergonha de aparecer na janela do 
apartamento e, mesmo sem a presença do público, faz a tradicional oração do 
Angelus e a realiza com o mesmo espírito pastoral como se a praça estivesse 
repleta de fi éis. Nas missas, em momentos como nos terços e novenas, meu 
espírito se une aos irmãos que desejariam estar conosco de corpo e espírito e, 
como não podem, me uno a eles e celebro, rezo, olhando nos olhos deles. Es-
piritualmente estão ali, celebrando comigo, e é com eles e para eles que rezo. 
Sinto uma forte sinergia espiritual, pois, juntos, mesmo fi sicamente distantes, 
atingimos o mesmo objetivo: celebrar a vida”.             

 (Ir. Afonso Wobeto, SJ.) 
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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 confi ssão 
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 – Refl exão 
sobre temas de cunho humano-espiritual.

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

Esperança.
10.  Primeira 5ª feira de cada mês, Missa-Novena 

pela Beatifi cação do Padre Reus.
11.  Segundo sábado de cada mês, às 16:30, 

Missa especial para as crianças.

A CAUSA PADRE REUS VAI PROGREDINDO
Quero dar uma breve notícia sobre o andamento da Causa Padre Reus. Em outubro 

de 2019, enviei a Roma um esboço da chamada Positio. São as questões relativas à vida e 
fama de santidade do Servo de Deus. O P. Pascual Cebollada SJ, Postulador Geral, respon-
deu, no dia 13 de maio: “Posso informar-te que estamos trabalhando sobre a Causa Padre 
Reus para entregar o “Sumário das testemunhas” ao Relator. A causa teve cinco processos. 
É complicada. Estamos agora preparando a introdução a todos os testemunhos”. No dia 19 
de julho, o mesmo P. Pascual me comunicou o seguinte: “Enviei ontem ao Relator a notícia 
de que nossas correções da Causa Padre Reus estão feitas. O Relator foi operado da vista e 
não conseguiu responder ainda”. (Nota: o Relator prepara a causa dos declarados Servos de 
Deus a ser apresentada ao Papa). 

Como o coronavírus Covid-19 se fez presente em Roma e atingiu algumas pessoas 
que trabalham na Congregação das Causas dos Santos, o ritmo de trabalho teve de ser re-
duzido no decorrer dos meses. Enquanto isso, vamos nos uni r em oração para que a Causa 
Padre Reus prossiga fi rme. (P. Inácio Spohr, SJ)

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 - CEP 93001-970 - São Leopoldo - RS
Fone/Fax: (51) 3592-1574
E-mail: padrereus@padrereus.org.br
Site: www.padrereus.org.br

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

Facebook: @padrereussantuarioofi cial
Instagram: instagram.com/padrereussantuarioofi cial
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