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

O PADRE REUS 
E A NOSSA SANTIFICAÇÃO

     
Dom João Francisco Salm

   Bispo de Novo Hamburgo

Desde o dia 27 de março deste ano, quando iniciei minha missão aqui na Diocese de 
Novo Hamburgo, tenho ouvido muitos comentários a respeito da grande movimentação 
de devotos do Padre Reus, em São Leopoldo/RS. Acorrendo de perto e de longe, sejam 
sempre bem-vindos a esse centro de evangelização, de oração e de encontro com Deus.

Já na minha infância, no interior da Paróquia São Pedro de Alcântara, na grande Flo-
rianópolis, eu ouvia falar do Padre Reus. Recordo que o Livro da Família (em alemão, 
Familienkalender) era bastante difundido por lá e sempre fazia referências a ele. Entre 
meus familiares e na comunidade, a devoção ao padre jesuíta, com fama de santidade, 
era grande.

O valor que damos aos santos e santas, em nossa Igreja católica, tem a função de 
nos estimular a viver a fi delidade a Jesus Cristo pela prática do Evangelho. Costumamos 
pedir-lhes que intercedam por nós. Porém, o mais importante é que nos esforcemos por 
desejar e crescer na santidade. Esse crescimento se dá por meio de pequenos gestos, 
ao longo do dia: a atenção que se dá a alguém, a participação numa atividade comuni-
tária, um trabalho bem-feito, um perdão dado com humildade, um momento de oração 
e tantos outros.

Quando Jesus diz que devemos amar a Deus e ao próximo, e que nisso está o resu-
mo de todos os mandamentos contidos na Bíblia, signifi ca que, amando assim, nós vi-
veremos como pessoas santas. A santidade está em amar e “amar como Jesus amou”. 
“Deus é amor”, diz São João. E “Deus é santo”, diz Jesus. O amor é santo. Então, se 
nós amamos, a santidade de Deus atua em nós. Quando Deus pode viver e atuar em nós, 
a santidade dele nos transforma e nos faz santos. De fato, a Igreja ensina que todos os 
fi éis, seja qual for sua condição ou estado, são chamados a ser perfeitos no amor, “cada 
um por seu próprio caminho”.

O Papa Francisco escreveu sobre esse assunto e afi rmou que “na Igreja, santa e for-
mada por pecadores, se encontrará tudo o que for preciso para crescer na santidade: a 
Palavra, os Sacramentos, os santuários, a vida das comunidades, o testemunho dos san-
tos“ e muito mais. O Papa também afi rmou que “a santidade é o rosto mais belo da Igreja”.

Desejo que a devoção ao Padre Reus e as visitas ao Santuário do Sagrado Coração 
de Jesus, em São Leopoldo, promovam encontros com Jesus, frutifi quem em fé viva 
e em verdadeira caridade. Assim a Igreja terá a “beleza” que Deus quer que ela tenha.

38 - Boletim Causa de Beatificação Pe Reus - Agosto - 2022.indd   138 - Boletim Causa de Beatificação Pe Reus - Agosto - 2022.indd   1 25/07/2022   21:23:4125/07/2022   21:23:41



BISPO CONSAGRA NOVO ALTAR DO SANTUÁRIO

No dia 02 de julho passado o bispo de Novo Hamburgo/RS, Dom João Francisco 
Salm, celebrou pela primeira vez a missa no Santuário do Sagrado Coração de Jesus, 
em São Leopoldo/RS. Durante a celebração Dom João Francisco benzeu e consagrou 
o novo altar do Santuário. O Show Musical Anchieta Canto e Dança cantou na missa e 
após, apresentou a peça “500 anos da conversão de Santo Inácio de Loyola - sua vida 
e obra”, como parte do calendário do Ano Inaciano 2021-2022. 

A ROMARIA MOTORIZADA DO PADRE REUS 
PERCORREU RUAS E BAIRROS DA CIDADE 

No domingo, dia 03 de julho de 2022, 
foi realizada a terceira edição da carreata 
ou Romaria Motorizada do Padre Reus, 
que passou por cerca de 55 ruas e ave-
nidas de 11 bairros de São Leopoldo. O 
carro, levando a estátua do Padre Reus, 
saiu do Santuário do Sagrado Coração de 
Jesus, às 9h, acompanhado por muitos 
automóveis. O trajeto inteiro foi de cerca 
de 30 km. 

Esse evento fez parte da programação 
da 16ª Romaria do Padre Reus - procissão a pé que se realizou neste ano, depois de dois 
anos suspensa por causa da pandemia. Em um carro de som, a equipe da liturgia ento-
ava cantos religiosos e orações e o Reitor do Santuário, Pe. Raimundo Nonato Resende, 
incentivava os devotos a participar da Romaria do Padre Reus.

No caminho, pessoas saudavam a passagem da carreata com palmas e toalhas 
nas janelas dos apartamentos e outras demonstrações. Ao fi nal da Romaria, diante do 
Santuário do Sagrado Coração de Jesus, o Padre Resende abençoou os motoristas e 
veículos que participaram do evento.

MILHARES DE FIÉIS PARTICIPARAM 
DA 16ª ROMARIA DO PADRE REUS

Após dois anos suspensa por conta do Coronavírus e a necessidade de se evitar 
aglomerações, a tradicional Romaria do Padre Reus foi realizada no domingo, dia 10 de 
julho de 2022. O tema dessa 16ª Romaria enfatizou a família, inspirado em frase do Papa 
Francisco e unindo o que pregava também o Padre Reus: “Santuário do Sagrado Cora-
ção de Jesus: Uma Família de Famílias”, tendo como tema o“Bem da Família é Decisivo 
para o Futuro do Mundo e da Igreja”.
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Como as Romarias anteriores, hou-
ve a concentração dos fi éis em frente 
à Igreja Nossa Senhorada Conceição, 
no centro da cidade, e às 9h30, a saída 
em direção ao Santuário do Sagrado 
Coração de Jesus, onde se encontra 
o túmulo do Servo de Deus, Pe. João 
Batista Reus. Durante o percurso de 
quase 3 km de distância, em carro de 
som, foram entoados cânticos e o Pe. 

Raimundo Nonato Resende animou as orações pela Beatifi cação do Padre Reus. Neste 
ano participaram também centenas de ciclistas. Conforme o diretor de Trânsito da Guar-
da Civil Municipal, a participação no evento foi de 9.000 fi éis. Ao fi nal da Romaria houve 
a Missa no Santuário do Sagrado Coração de Jesus, presidida pelo bispo Dom Edson 
Batista, bispo de Cachoeira do Sul, que falou sobre seu testemunho pessoal e de sua 
família que é devota do Padre Reus.

A programação para a Romaria começou no dia 1º de julho, com o início da novena 
pela Beatifi cação do Padre Reus, que foi realizada em diferentes paróquias da cidade 
até o dia 09/07. O primeiro dia da novena ocorreu na Igreja Matriz Nossa Senhora da 
Conceição, onde o Padre Reus foi pároco, com o tema: “A família como lugar de desen-
volvimento”.

Na avaliação que a equipe do Santuário fez após a Romaria, o Pe. Resende falou 
sobre alguns momentos especiais. Lembrou que durante o percurso, diante do Hospital 
Centenário, pediu para que os romeiros virassem e estendessem suas mãos, para pedir 
pela saúde física e espiritual dos enfermos, tanto dali, quanto de outros hospitais, todos 
fi caram em silêncio. “Foi um momento divino, maravilhoso”, disse Pe. Resende, que 
para ele foi a primeira romaria da qual participou.

BEATIFICAÇÃO DE DOIS JESUÍTAS

No dia 2 de julho último, na Argentina, foi beatifi cado o jesuíta, Pe. João Antônio Soli-
nas, juntamente com o Pe. Pedro Ortiz Zárate, diocesano, ambos mártires. O Pe. Solinas 
nasceu no dia 15 de fevereiro de 1643, na Sardenha, Itália. Ingressou na Companhia de 
Jesus em 12 de junho de 1663. Após a ordenação em 1673, foi enviado para a antiga 
Província do Paraguai, onde trabalhou durante dez anos nas Reduções Jesuíticas. Depois 
foi enviado para Salta, Argentina, para levar o Evangelho aos indígenas daquela região. Ali 
foi martirizado no dia 27 de outubro de 1683, juntamente com outros missionários.

No dia 16 de julho passado, foi beatifi cado o jesuíta P. Johann Philipp Jeningen, em Ellwan-
gen, Alemanha. A celebração foi presidida pelo cardeal jesuíta Jean-Claude Hollerich. Ele 
disse que o “bom Pe. Philipp era um homem de piedade, conseguia olhar as pessoas 
com o olhar de Deus”. Pe. Jeningen nasceu no dia 5 de janeiro de 1642, em Eichstätt, 
Alemanha. Em 16 de janeiro de 1663, ingressou na Companhia de Jesus. Foi ordenado 
presbítero em 1672. Queria ser missionário na Índia ou no Brasil, mas tornou-se um 
incansável missionário popular em Ellwangen e arredores, em quatro dioceses. Faleceu 
no dia 8 de fevereiro de 1704, com fama de santidade.
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PROGRAMAÇÃO DO SANTUÁRIO  2022
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 
Padre Reus.

7.  Primeira 4ª feira de março, maio, agosto, no-
vembro e dezembro, às 18h, Celebração da Es-
perança (rezamos pelos falecidos).

8.  Primeiro sábado de cada mês, às 16h, Terço dos 
homens seguido de missa às 16h30min.

9.  Segundo sábado de cada mês, às 16h30min, 
Missa especial para as crianças.

10. Terceiro sábado de março a novembro, às 
16h30min, Missa - Novena pela Beatifi cação do 
Padre Reus.

11.  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

BREVE NOTÍCIA DA CAUSA PADRE REUS
Como vai a Causa Padre Reus? Ela segue em frente, graças a Deus! É o que nos infor-

ma o Postulador Geral, P. Pascual Cebollada, SJ, em Roma. Numa recente mensagem ele 
comunica que recebeu do Relator do Dicastério das Causas dos Santos as partes corrigidas 
da “Positio”. 

Enquanto isso, a Postulação Geral, da Companhia de Jesus, dedica-se atualmente ao 
estudo do “Sumário das testemunhas” da Causa Padre Reus. Tal Sumário é parte integrante 
de todo o processo de beatifi cação. Mas as indicações do Relator são importantes para 
esclarecer cada parte. O processo abarca a biografi a do Padre Reus, um informe completo 
sobre as virtudes teologais, as virtudes cardeais, os votos religiosos, os escritos pessoais, 
a fama de santidade, além de um milagre atribuído ao Padre Reus. Como se vê, todo o pro-
cesso é grande e complexo, pois tudo deve ser documentado.

Enquanto isso, não cessamos de rezar e confi ar em Deus para que o processo de beati-
fi cação do Padre Reus tenha feliz êxito.

                                  Pe. Inácio Spohr, SJ
Colaborador externo da Causa Padre Reus
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