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

E O QUE ESPERAMOS DE 2022?
     

+ Zeno Hastenteufel
Bispo de Novo Hamburgo/RS

Passado o Advento e tendo já celebrado o Natal do Senhor, aos poucos chegamos 
ao último dia do ano velho e todos nós nos perguntamos: O que esperamos deste novo 
ano que está chegando? Já com dois anos de convivência com esta terrível pandemia, 
é hora de olharmos para frente com esperança e com muita vontade de viver e assumir 
um novo período de nossa história. 

É claro que cada um tem as suas próprias expectativas e sabe por onde puxar o 
cobertor, mas o importante é que todos nós tenhamos esperança e consigamos entrar 
para o novo ano, de cabeça erguida e olhando para frente, com entusiasmo e alegria. 

Aos que forem cristãos e procurarem, nesta virada de ano, recomendo participar de 
uma missa ou celebração em sua comunidade; ali todos irão se encontrar com o texto 
dos Números, em que o próprio Deus ensina a Moisés e a Aarão, como é que eles de-
veriam abençoar o povo. 

Se nós queremos cultivar a esperança, então nós precisamos iniciar o novo ano com 
as bênçãos de nosso Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Só Ele pode nos trazer a 
verdadeira paz, que tanto precisamos, especialmente neste contexto de pandemia. 

A Igreja Católica celebra neste dia primeiro do ano a grande solenidade de Nossa Se-
nhora, Mãe de Deus. Este foi o primeiro título que a Igreja deu àquela que se tornou ins-
trumento insubstituível para trazer o Salvador da Humanidade. Foi no Concílio de Éfeso, 
precisamente no ano 431, quando a Igreja rejeitou o nestorianismo e afi rmou claramente 
que ela é a Theo+tókos, isto é, ela é mãe do fi lho de Deus, portanto é verdadeira Mãe 
de Deus. É exatamente assim que nós a invocamos na Ave-Maria.

Queremos iniciar o novo ano cheio de esperanças, com as bênçãos de Deus e a 
proteção da própria Mãe de Deus, que invocamos especialmente neste dia. 

O Evangelho desta solenidade, mais uma vez, nos recorda a grande experiência vi-
vida pelos pastores de Belém, na noite de natal. Depois daquela aparição de anjos, 
anunciando a boa nova do nascimento do Salvador, eles disseram uns aos outros: “Va-
mos a Belém, para ver a realização desta Palavra que o Senhor nos deu a conhecer... 
encontraram Maria e José e o recém-nascido, deitado numa manjedoura... E Maria 
guardava todas estas coisas em seu coração” (Lc 2,15-16). Esta é a Mãe de Deus que, 
desde o começo, sabia que ela era a Mãe de Deus, mas nunca saiu propagando esta 
verdade da fé. 

A todos que nos deram a honra desta leitura, recebam agora a bênção deste Bispo 
de Novo Hamburgo, com os votos de um Abençoado Ano Novo. E recebam a bênção de 
Deus Todo Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. 
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O PADRE REUS ERA 
UM EXCELENTE PINTOR

Além da arte da palavra, o Padre Reus apre-
senta habilidades nas artes plásticas. Ainda como 
ginasiano desenhou, a crayon (lápis), uma ima-
gem de Cristo de notável acabamento artístico.  
Os vários volumes de sua Autobiografi a e Diário 
são ilustrados por desenhos referentes a aspectos 
de suas visões. Feitos a bico de pena de aço, e 
tinta preta, revelam grande capacidade de repre-
sentar, em imagens plásticas, mensagens, sím-
bolos, pessoas, anjos e santos. Tem plena noção 
da distribuição dos espaços, da profundidade, da 
verticalidade, da perspectiva e da harmonia entre 
as partes representadas.

Há páginas com até quatro desenhos, mos-
trando visões diferentes. Predomina, nos dese-
nhos, a verticalidade. No alto, quase sempre está 
confi gurada a Santíssima Trindade. No ano de sua 

morte, 1947, aparecem com frequência imagens do Menino Jesus. Ele mesmo dá as razões 
dessa presença. Muitas imagens têm a forma de círculo. No centro está a Trindade. Ao redor, 
uma imensa coroa de anjos. 

A maioria dos desenhos mostram, na parte baixa, o altar onde o Padre Reus aparece 
rezando a Missa. Num desenho, na frente do altar, estão escritas em letras grandes estas 
palavras: Fugiant a facie eius (Afastem-se de sua face). No alto, bem acima do altar, está 

a imagem do Espírito Santo. À direita e à es-
querda, bandos de diabos fogem espantados.

O seu livrinho “Os Três Mártires” é ilustra-
do por 32 imagens, apresentadas pelo Padre 
Reus e retocadas pela pintora Irmã Mansueta, 
da Congregação das Irmãs Franciscanas, de 
São Leopoldo. O Padre Reus lhe deu fotogra-
fi as de grupos de seminaristas, representan-
do cenas referentes aos Três Mártires das 
Missões Guaranis. É fácil perceber o elevado 
senso estético dos dois artistas. Para expres-
sar temas tão complexos, da mais elevada 
mística, em desenhos de apreciável precisão 
e clareza, exigia-se um talento estético como 
o do Padre Reus. Por tudo isso, o Padre Reus 
pode ser considerado um excelente pintor.

+ Pe. Luiz Marobin, S.J.
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GRAÇAS ALCANÇADAS POR 
INTERCESSÃO DO PADRE REUS

* Há alguns anos escrevi, mencionando 
as graças recebidas por intercessão do Pa-
dre Reus, inclusive tendo recebido de vocês 
uma resposta muito carinhosa. Hoje tenho 
78 anos e teria que escrever um livro men-
cionando todas as graças que já recebi.  Já 
passei por diversas situações críticas, tanto 
no que se refere a doenças como no sentido 
profi ssional, ocasiões em que me agarrei 
com unhas e dentes ao meu amigo, com 
pedidos que me foram sendo atendidos. Se 
ainda existo, podem ter certeza que devo ao 
Padre Reus. Não entendo o porquê, depois 
de tantas graças concedidas, não só a mim 
mas a inúmeras outras pessoas, o meu ami-
go ainda não foi canonizado. O importante 
para mim é que, independente disso, eu o 
considero meu Anjo da guarda, e vou conti-
nuar pedindo a sua proteção e me agarran-
do a ele em todas as situações difíceis que a 
vida me apresentar. Muito obrigado, Ernesto 
P. C. Burle, Cabo Frio/RJ

* Comunico que, depois de muitas ora-
ções, alcancei uma maravilhosa graça por 
intercessão do Padre Reus; estou livre do 
câncer. Sou devota dele faz muitos anos; 
ele sempre me socorre fortalecendo cada 
vez mais a minha fé. Só tenho que agrade-
cer cada vez mais... Se fosse possível gos-
taria que vocês me mandassem a oração 
da novena dele, pois a minha é antiga e 
está se esfarelando... Desde já agradeço. 
Elizabete Woll Severo 

* Muita gratidão ao Padre Reus. Desde 
criança eu me lembro que o Padre Reus 
salvou minha mãe que tinha caído dentro 
de um poço, e ao ver a imagem do Padre 
Reus dentro do poço, ela fez uma promes-
sa que a salvou. Nós agradecemos hoje e 
sempre por salvar a nossa mãe porque ela 
tinha quatro crianças pequenas para cui-
dar, inclusive eu. Sílvia Käfer 

* Compartilho a graça da restauração 
da minha família por intercessão do Padre 

Reus. Há cinco anos estava com câncer. 
Minha família fi cou desestruturada. Eu es-
tava muito debilitada. Com muita fé e ora-
ção, meu casamento foi reestruturado. Fui 
curada do câncer. Por cinco anos consecu-
tivos fui ao Santuário do Sagrado Coração 
de Jesus, em São Leopoldo, RS, no mês 
de julho para agradecer tamanha graça. Só 
não fui neste ano devido à pandemia. Nei-
va Lucatelli de Souza 

* O motivo deste email é para dar um 
testemunho de uma grande graça alcan-
çada pela intercessão do Padre João Ba-
tista Reus. Na verdade, quem pediu essa 
graça foi minha mãezinha, em 1995. É 
que minha irmã namorava um homem 
muito mau, que a maltratava. Minha irmã 
tentava deixá-lo, mas a criatura ameaça 
fazer maldade com minha mãe e meus 
sobrinhos. Era muito sofrimento. Foi en-
tão que minha mãe pediu a intercessão 
do Padre Reus, para que esse homem 
saísse da vida da minha irmã. E também 
minha mãe pediu a  conversão dela. E gra-
ças a Deus e ao Padre Reus, em 1993, 
aconteceu a libertação, fi camos livres 
da criatura. E em 1998 minha irmã mo-
difi cou totalmente a vida dela, deixou de 
sair para se divertir, não arrumou mais 
namorado, enfi m, transformação total. 
Começou a frequentar a nossa igreja. E 
hoje está bem convertida, claro que nun-
ca estamos totalmente convertidos, mas 
é uma pessoa muito caridosa, pensa mais 
nos outros do que nela. Sofre quando não 
pode ajudar. Estou dando esse testemu-
nho no lugar da minha mãe, porque ela 
faleceu em 2013. não conseguiu agra-
decer. Digo isso, porque tive um sonho 
com ela me pedindo para dar esse teste-
munho, falava assim: “Filha você dá um 
testemunho de uma graça que alcancei”.
O nome da querida mamãe é: Francisca da 
Guia Vital. Verônica Vital
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PROGRAMAÇÃO DO SANTUÁRIO  2022
1.   Domingos e dias santos de guarda: Celebração Eu-

carística 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 Pa-
dre Reus.

7.  Primeira 4ª feira de março, maio, agosto, novem-
bro e dezembro, às 18h, Celebração da Esperança 
(rezamos pelos falecidos).

8.  Sexta-feira Santa, 15 de abril.
9.  Primeiro sábado de cada mês, às 16h, Terço dos 

homens seguido de missa às 16h30min.
10. Segundo sábado de cada mês, às 16h30min, Missa 

especial para as crianças.
11. Terceiro sábado de março a novembro, às 

16h30min, Missa - Novena pela Beatifi cação do 
Padre Reus.

12.  3ª Carreata do Padre Reus, 03 de julho.
13.  16ªRomaria do Padre Reus, 10 de julho.
14.  Encontro Regional do Apostolado da Oração, 27 de 

agosto.

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

GRATIDÃO
A Causa Padre Reus agradece ao Reitor do Santuá-

rio do Sagrado Coração de Jesus, Pe. Raimundo Nonato 
Resende, e a todos os jesuítas que atendem os devotos 
e peregrinos do Padre Reus, bem como a todas e todos 
os colaboradores, ministros da Eucaristia, encarregados 
da liturgia, dos cantos, equipe de funcionários, meios 
de comunicação, e aos benfeitores. A todas e a todos, 
um Deus lhes pague, com votos de UM FELIZ NATAL E 
ABENÇOADO NOVO ANO de 2022!
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