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Padre Reus - professor de liturgia
+ Zeno Hastenteufel
Bispo de Novo Hamburgo, RS
Como padre jovem, nos primeiros anos da década de setenta, eu tive
a graça de trabalhar como Vigário Paroquial, na Igreja São Pedro, em Porto Alegre. O pároco era Mons. Atílio
Fontana, um antigo Reitor de Seminário, professor de Liturgia, ex-aluno do
Padre Reus.
Em nossas conversas quase diárias, entravam temas ligados à liturgia,
já que vivíamos logo depois do Concílio Vaticano II, que introduziu a grande reforma litúrgica que a princípio
não era tão bem compreendida e nós
padres novos tínhamos certa tendência
de avançar mais um pouco, mesmo
porque esta era a tendência da Faculdade que eu tinha feito.
Mons. Fontana foi sem dúvida meu grande professor de liturgia e
conseguiu transmitir-me muita segurança e um grande amor ao ato de celebrar. Por isso mesmo, até hoje eu gosto
muito de celebrar e pretendo sempre
celebrar bem.
E, quando o meu pároco queria
mesmo convencer, ele usava os argumentos de seu antigo professor. Começava assim: “Dizia o Padre Reus:
a missa não é a oração do padre, mas
é sempre oração oficial da Igreja. Não
se pode relaxar, nem mesmo quando se celebra sozinho. É preciso estar usando os paramentos litúrgicos,
como se fosse celebrar na Catedral. É
preciso celebrar sempre com a mes-
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ma dignidade, devoção, concentração
e testemunho de fé. Nenhum gesto
poderia ser omitido, o sinal da cruz
bem traçado e genuflexões perfeitas,
como se fossem vistos por milhares
de pessoas”.
Contou-me um dia como foi o
exame final sobre a Santa Missa: Cada
aluno tinha que celebrar uma missa,
apenas como ensaio, mas exigia uma
concentração total. Depois da consagração, o professor puxou a toalha e
o cálice virou, ficando sem o vinho
(que numa missa de verdade, estaria já
consagrado). Padre Reus queria simplesmente saber o que o padre deveria
fazer nesta situação. Mons. Fontana
não teve dúvidas, interrompeu seu ensaio, e, na maior seriedade, recomeçou
tudo com nova preparação dos dons,
seguindo depois tudo normalmente, ao
que o venerando Professor teria dito:
“Meus parabéns, sem vinho não há
missa e tudo precisa ser recomeçado!”
Segundo Mons. Fontana, o Padre Reus era exigente e até escrupuloso diante da pronúncia das palavras
da consagração (em latim!). Ele queria
que todas as sílabas fossem claramente
pronunciadas, para que todos os presentes pudessem realmente participar,
tomar parte, ecoar com as palavras que
vinham aos seus tímpanos. Para ele, a
celebração da Eucaristia era sempre a
renovação do sacrifício da cruz, já antecipado na última ceia, mas sempre
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de novo renovado pela Igreja, através
de um sacerdote, revestido da missão
de mestre em liturgia.
Por fim, na visão do Padre Reus,
os vasos sagrados, como o cálice, a patena e o cibório deveriam estar sempre
perfeitamente higienizados e brilhantes, porque ali se colocava o Corpo e
Sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo. Os panos do altar deveriam estar

perfeitamente limpos, brancos e tão
dignos como se fossem colocados na
mesa do maior rei da terra.
Padre Reus faleceu há 71 anos,
mas as suas lições continuam perfeitamente válidas e seus ensinamentos
ainda hoje são plenamente atualizados. Tudo o que ele ensinou e orientou
a Igreja hoje ainda aprova e recomenda. São recomendações de um santo!

Graças alcançadas do Padre Reus
* Minha mãe deu à luz a 15 filhos, dos quais sete faleceram. Entre
oito vivos está meu irmão Norberto,
nascido em 7 de julho de 1957. Na
infância ele sofreu paralisia infantil
e ficou com sequelas, deformidades
físicas. Um braço e uma perna ficaram mais curtos.Minha mãe recebeu
naquele tempo a Novena do Padre
Reus. Rezou a novena e fez dela um
escapulário que colou em meu irmão
até que ficasse restabelecida a normalidade física, o que de fato aconteceu
na medida em que ele ia crescendo.
Meu irmão ficou totalmente curado,
sem sequela alguma. Hoje está com
58 anos de idade, é pai de três filhos e
de um neto. Delovina Kirchner Caobianco, Joinville, SC.
* Agradecemos uma graça alcançada por intercessão do Padre
Reus. Em 1988, nasceu nossa filha
Vera Lúcia Hauschild. Ainda com
poucos meses ela adoeceu. Teve
diarréia e vômitos e parecia ter muita dor, mas não apresentava febre.
A levamos a dois postos de saúde,
onde deram soro e medicação simples. Então a levamos para o Hos-
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pital Centenário, de São Leopoldo,
onde a examinaram e a baixaram
com urgência. Comecei a rezar para
que Padre Reus intercedesse por
nós. Vera Lúcia ficou por nove dias
na UTI, onde os médicos não nos
deram esperanças boas, caso ela sobrevivesse, seria com sequelas. Rezamos com mais fé ao Padre Reus
para que ele intercedesse a Deus e
a Nossa Senhora. Vera Lúcia já nem
reagia mais, não chorava, apenas
estava deitada ali, cheia de fios e
soro. Era domingo de tarde quando
fomos a missa no Santuário e no túmulo do Padre Reus e pedimos sua
intercessão por ela. Na segunda-feira ela já estava melhor e foi transferia para o quarto, onde ficou por
mais 5 dias até receber alta.
Hoje Vera Lúcia tem uma vida
feliz e saudável, nunca mais apresentou sequelas ou qualquer tipo de doença. Só temos a agradecer a intercessão do querido Padre Reus, a Deus e
a Nossa Senhora. Roque Hauschild
e Mercedes Teresinha Anschau
Hauschild e filha Vera Lúcia, São
Leopoldo, RS, junho de 2016.
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Padre Reus:
Um Santuário da Santíssima Virgem
Em 31 de maio de 1943, o Padre Reus escreveu no seu Diário: Pareço um santuário
da Santíssima Virgem, cujas paredes estão cobertas com ex-votos e o seguinte dizer; Maria
ajudou. Também eu estou coberto por todos os lados com as palavras: Maria ajudou. Se
ainda estou em meu perfeito juízo, atribuo a Maria. Maria ajudou. Se, apesar da indignidade,
recebi a honra do sacerdócio, agradeço à Mãe, que pôs seu Filho em meus braços. Se visto o
hábito da Companhia de Jesus, agradeço a Maria. Maria ajudou. Em toda boa idéia, em todo
bom desejo, em todo ato de amor, foi e é ela quem o tornou e torna possível. Maria ajudou.
Olhe-se de dentro ou de fora, no corpo e na alma, em toda parte está: Maria ajudou. Em meu
coração está escrito: Maria ajudou. Sobre minha língua está escrito: Maria ajudou. Em meus
olhos pode-se ler: Maria ajudou. Em minhas mãos está gravado: Maria ajudou. Esta inscrição
vai permanecer por toda a eternidade, em honra a ela e para a alegria do coração de Jesus
para o qual Maria me conduziu. (Autobiografia e Diário 4266)

PROGRAMAÇÃO 2018
1. Domingos e dias santos de guarda: Celebração 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.
10. 12ª Romaria do Padre Reus, 08/07.
11. Encontro Regional do Apostolado da Oração, 25/08.

Para comunicar graças alcançadas por intercessão do Padre Reus e fazer
donativos para a Causa de Beatificação do Padre Reus, escreva para:
SANTUÁRIO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS
Rua Luetgen, 78 - Caixa Postal, 331
CEP 93001-970 - São Leopoldo - RS
Fone/Fax: (51) 3592-1574
E-mail: servo_reus@terra.com.br
Editor: Ir. Afonso Wobeto, S.J.

Diagramação: Livraria Editora Padre Reus
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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
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