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

UM DIA ESPECIAL PARA CATEQUISTAS
     

+ Zeno Hastenteufel
Bispo de Novo Hamburgo/RS

Quando acontece, como neste ano, em que o grande mês de agosto, além de ter 31 
dias, ainda se apresenta com cinco domingos, então se dedica o último domingo para uma 
refl exão especial sobre o Dia do Catequista.

Muitas vezes nós, também na Igreja, falávamos em aulas de catequese e em professoras 
de catequese. Trata-se apenas de uma linguagem alegórica. Na verdade, nossas crianças e 
nossos jovens se reúnem com os catequistas à semelhança do que acontece nas salas de 
aula, assim como eram concebidas, antes desta longa pandemia.

Na verdade, desde as origens do cristianismo, entende-se a vivência cristã como um ca-
minho, e o/a catequista é quem vai à frente, mostrando a estrada por onde se deve caminhar, 
com os obstáculos que precisam ser evitados e os desvios que devemos evitar e ignorar.

Assim, passamos todo o mês de agosto, refl etindo sobre as mais diferentes vocações 
ou chamados que Deus tem para nos apresentar durante a vida. Os/as catequistas, ao lado 
de outra vocação que assumiram, o “ser catequista” é uma nova forma de responder a Deus 
que nos chama para sermos pessoas que mostram o caminho e que se colocam na estrada 
das gerações mais jovens, para orientar e encaminhar para uma vida sadia e de verdadeiro 
seguimento de Jesus Cristo e do seu Evangelho.

Uma das tarefas fundamentais do/a catequista é testemunhar o amor que Deus tem por 
nós. E a partir deste amor, é preciso apresentar a aliança que nos compromete e que exige 
de nós o cumprimento dos mandamentos. Nosso Deus é sempre fi el e por isso espera de 
nós a mesma fi delidade.

O grande perigo que corremos no mundo em que vivemos é a tentação da infi delidade, 
isto é, a vontade quase que instintiva que sempre quer levar-nos às coisas materiais e visí-
veis. Elas nos atraem e querem entrar em nossa vida como se fossem o centro de tudo o que 
temos e somos. Querem ocupar o lugar de Deus em nossa vida.

Então é importante olhar para a liturgia do último domingo de agosto. Lá encontramos 
o grande catequista de Israel, Moisés, que conduziu o povo à terra prometida. Ele nos diz: 
“Nada acrescenteis e nada tireis à palavra que eu vos digo, mas guardai os mandamentos 
do Senhor vosso Deus que vos prescrevo. Vós os guardareis e os poreis em prática, porque 
neles está a vossa sabedoria e inteligência perante os povos” (Deut 4,2.6).

Há 100 anos, atuava em São Leopoldo um grande catequista, um sacerdote e orientador 
de muitas consciências. Era o Padre Reus, diretor espiritual do Seminário, professor de Li-
turgia e confessor no Seminário Conceição. Ele morreu com fama de santidade e atualmente 
é Servo de Deus.

Boletim Causa de Beatificação Pe Reus - Agosto- 2021.indd   1Boletim Causa de Beatificação Pe Reus - Agosto- 2021.indd   1 22/07/2021   19:37:4422/07/2021   19:37:44



A SEGUNDA CARREATA DO PADRE REUS
CENTENAS DE AUTOMÓVEIS 

ACOMPANHARAM O PERCURSO

No dia 11 de julho 2021, 
domingo, realizou-se a segunda 
Carreata do Padre Reus pelas 
ruas e avenidas da cidade de 
São Leopoldo/RS. Segundo o 
Reitor do Santuário do Sagra-
do Coração de Jesus, Pe. Rai-
mundo Nonato Resende, “Em 
tempos de pandemia, o evento 
é uma adaptação da tradicional 
Romaria, que neste ano seria a 
15ª edição”.

Às oito horas foi celebrada 
uma missa no Santuário do 

Sagrado Coração de Jesus, junto ao túmulo do Padre Reus, presidida pelo bispo da Diocese 
de Novo Hamburgo/RS, Dom Zeno Hastenteufel, e concelebrada por vários sacerdotes. Par-
ticiparam da celebração cerca de mil pessoas no Santuário, que teve sua lotação controlada 
para o distanciamento social, devido à pandemia. A missa também foi transmitida por Face-
book. Na homilia, Dom Zeno falou sobre o espírito missionário do Servo de Deus, Pe. João 
Batista Reus, e recomendou que os devotos continuem a pedir a intercessão do Padre Reus 
a fi m de alcançar o milagre necessário para a sua beatifi cação. Ao fi nal rezou “para que 
todos se vacinem e voltem a participar das missas e viver a sua fé”.

Logo após a missa foi iniciada a Carreata com a estátua de madeira do Padre Reus, 
em tamanho natural (1,70m), colocada em carro aberto, seguido pelo carro de som. Padre 
Resende, Reitor do Santuário, acompanhou os cantores e outras pessoas no carro de som. 
Durante o trajeto foram entoados cantos e diversas orações, como por ocasião das Roma-
rias. Mais de 350 veículos acompanharam a Carreata, que percorreu vinte ruas e avenidas 
da cidade e bairros de São Leopoldo. O evento foi transmitido pela internet, via Facebook, 
com interações de fi éis de todo Brasil. A celebração teve um alcance de quase cem mil 
pessoas, cerca de 6 mil interações - entre curtidas, comentários e compartilhamentos - e 
um pico de 580 visualizações simultâneas. No caminho, pessoas saudavam a passagem da 
Carreata com palmas e toalhas nas janelas dos apartamentos e outras demonstrações de fé 
e devoção. Para o Padre Resende, “essa é uma alternativa criativa para evitar aglomerações 
em função da pandemia e visa ajudar as pessoas a manterem viva a sua fé, tão importante 
nestes tempos de pandemia”.

Ao fi nal da Carreata, diante do Santuário, Padre Resende abençoou os motoristas e veí-
culos que participaram do evento.

Preparação: De 3 a 11 de julho foi realizada uma novena preparatória de missas pela 
Beatifi cação do Padre Reus, no Santuário do Sagrado Coração de Jesus, sempre às 16h30, 
transmitida pelo Facebook. Assim, pessoas do mundo inteiro tiveram oportunidade de acom-
panhar a celebração.

Ir. Afonso Wobeto, S.J.
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GRAÇAS ALCANÇADAS POR 
INTERCESSÃO DO PADRE REUS

* Em 1996, eu estava no último ano 
do curso de Letras. Tive sérios proble-
mas no primeiro ano do curso com o 
professor de Filosofi a. Muito afl ita com a 
possibilidade de não obter meu diploma, 
encontrei no Livro da Família testemu-
nhos de graças recebidas por intermédio 
do Padre Reus. Resolvi pedir que, se ele 
intercedesse a meu favor contra essa in-
justiça, eu comunicava a graça recebida. 
Rezei com muita fé a oração da novena e 
liguei de novo para o professor. Para mi-
nha surpresa, ele atendeu e marcou data 
e horário para eu ir à Faculdade, levando 
trabalhos avaliativos que pediu e fazer 
novas avaliações. Fui no dia marcado e, 
após entregar-lhe o que foi pedido, ele 
corrigiu tudo na minha frente e me disse 
que estava liberada para os festejos da 
formatura. Acredito que, sem a interfe-
rência do Padre Reus, as coisas teriam 
sido muito difíceis para mim. Agradeço a 
Deus que acolheu a intercessão do Padre 
Reus a meu favor. Maria do Rosário P. 
Santos, Ipatinga/MG

* Sou uma mulher de 41 anos e tenho 
dois fi lhos, um de 11 e outro de 7 anos. 
Quero agradecer a vários pedidos que fi z 
ao Padre Reus, no sentido da saúde, as-
pecto fi nanceiro e familiar, sendo que para 
mim Padre Reus foi e sempre será um ver-
dadeiro milagre. Acredito que sem a inter-
ferência do Padre Reus as coisas teriam 
sido muito difíceis para mim. Agradeço a 
Deus estas graças alcançadas por inter-
cessão do Padre Reus. Daniela Plentz – 
Chapada/RS.

* Venho agradecer ao “santíssimo” Pa-
dre Reus por mais uma grande graça alcan-
çada por sua intercessão. Somos devotos 
do Padre Reus há mais de 37 anos, tendo 
sido atendidos inúmeras vezes. Hoje venho 
para narrar mais uma grande graça conse-
guida através de sua intercessão. Trata-se 
de uma jovem, Ana Gilda, fi lha de uma 
grande amiga, que teve seu intestino perfu-
rado durante um procedimento terapêutico. 
O estado de saúde da jovem era desespe-
rador, tendo sido internada na emergência e 
submetida a uma grande cirurgia. Ela fi cou 
internada na UTI, em estado gravíssimo, 
por 26 dias e submetida a vários proce-
dimentos médicos. Devido à gravidade do 
caso e à devoção que tenho ao meu que-
rido “padrinho” Padre Reus, orei diuturna-
mente para que ele intercedesse junto à Vir-
gem Maria pela sua recuperação. Nossas 
preces não foram em vão, mais uma graça 
foi alcançada por sua intercessão. Ana Gil-
da continua em tratamento, mas em franca 
recuperação. Maria Leonor de Souza C. 
Barreto, Campinas/SP

* Gostaria de registrar três graças al-
cançadas: trabalho para o fi lho; recupera-
ção de um bem furtado que consegui com 
muito trabalho; compra de uma casa pró-
pria. Trabalho muito, tenho 64 anos, criei 
meus fi lhos sozinha e graças à minha fé 
em Deus e no Padre Reus, estou conse-
guindo me erguer.

Sou muito devota do Padre Reus, sem-
pre sou atendida nos meus pedidos, faço a 
novena diariamente. Gratidão! Inez Pasqua-
lina Tortelli Moro, Cidade de Canoas/RS
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PROGRAMAÇÃO DO SANTUÁRIO  2021
1.  Domingos e dias santos de guarda: Celebra-

ção Eucarística às 08h, 09h30min., 11h, 15h e 
16h30min.

2.  Sábados: Celebração Eucarística às 08h, 15h e 
16h30min.

3.  Dias da semana: Celebração Eucarística às 08h 
e 16h30min.

4.  Todas as sextas-feiras, às 15h30min. - Devoção 
ao Sagrado Coração de Jesus.

5.  Diariamente há oportunidade para confi ssão e 
orientação humano-espiritual, das 08h às 11h e 
das 14h às 16h

6.  Diariamente: às 16h, terço pela Beatifi cação do 
Pe. Reus.

7.  Primeira 4ª feira de cada mês, Celebração da 
Esperança às 18h.

8.  Sexta-feira Santa, 02/04
9.  Segundo sábado de cada mês, às 16h30min., 

missa especial para as crianças
10. Julho, 15ª Romaria do Padre Reus, 11/07. 

Acompanhe programação pelo site (http://pa-
drereus.org.br/) ou (https://www.facebook.com/
padrereussantuarioofi cial). 

11.  Encontro Regional do Apostolado da Oração, 21/08.
12.  Mensalmente elegemos um dia para missa-no-

vena pela Beatifi cação do Pe. Reus. Acompanhe 
no site ou facebook. 

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

INFORMAÇÕES SOBRE O PROCESSO 
DE BEATIFICAÇÃO DO PADRE REUS
A Causa do Pa-

dre Reus vai progre-
dindo - No dia 8 de 
julho, o Pe. Pascual 
Cebollada, SJ, Postu-
lador-Geral da Com-
panhia de Jesus em 
Roma, comunicou o 

seguinte: Os vários documentos relativos 
à “Positio” foram entregues ao Relator na 
Congregação das Causas dos Santos e, 
assim, a Causa de Beatifi cação do Servo 
de Deus, Padre Reus, vai adiante. Enquan-

to isso, só resta agradecer a todos os que 
colaboraram e continuam colaborando com 
suas orações, esmolas e testemunhos nes-
sa Causa. Pe. Inácio Spohr, S.J. , Colabora-
dor Externo da Causa Padre Reus.

Outras notícias - Graças alcançadas por 
intercessão do Padre Reus são publicadas 
no Facebook: @padrereussantuarioofi cial 
e no Instagram: instagram.com/padrereus-
santuarioofi cial. 

O Boletim Informativo é publicado no 
Site do Santuário do Sagrado Coração de 
Jesus: www.padrereus.org.br
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