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

DOM JOÃO FRANCISCO SALM, 
NOVO BISPO DA DIOCESE DE 

NOVO HAMBURGO
     

Ir. Afonso Wobeto, S.J.
   Colaborador da Causa de Beatifi cação do Padre Reus

No dia 19 de janeiro último, o Papa Francisco nomeou 
Dom João Francisco Salm como novo bispo da Dioce-
se de Novo Hamburgo/RS, em substituição a Dom Zeno 
Hastenteufel. A posse ofi cial de Dom João aconteceu no 
dia 27 de março na Catedral Basílica São Luiz Gonzaga 
de Novo Hamburgo. Ele era bispo de Tubarão/SC, e pre-
sidente da Comissão Episcopal para os Ministérios Orde-
nados e a Vida Consagrada da Conferência Nacional dos 
Bispos do Brasil.

Dom João Francisco Salm nasceu no dia 11 de outu-
bro de 1952, em São Pedro de Alcântara, então município 
de São José/SC. Aos 12 anos ingressou no pré-seminá-
rio de Antônio Carlos/SC. Depois passou para o seminá-
rio menor metropolitano Nossa Senhora de Lourdes, em 

Azambuja, Brusque/SC. A seguir fez Estudos Sociais, com disciplinas de Filosofi a e o 
curso de Teologia no Instituto Teológico de Santa Catarina (ITESC), em Florianópolis/SC.

Em 30 de junho de 1979 foi ordenado presbítero. A seguir, exerceu o ministério de 
professor e orientador dos alunos do Seminário Menor de Azambuja. Depois foi Reitor do 
Seminário Menor Nossa Senhora de Lourdes, em Azambuja. De janeiro de 1992 ao fi nal 
de 2008, foi Reitor do Seminário de Teologia e coordenador arquidiocesano da Pastoral 
Vocacional da Arquidiocese de Florianópolis. De 2009 ao fi nal de 2011, foi pároco da 
paróquia de Santa Teresinha, em Brusque. 

De março a novembro de 2011, foi administrador da arquidiocese de Florianópolis. 
De novembro de 2011 até sua nomeação foi bispo titular da diocese de Tubarão/SC. Foi 
membro, por diversos períodos, do Conselho Presbiteral da Arquidiocese de Florianópo-
lis, como representante dos Seminários da mesma Arquidiocese.

A Causa de Beatifi cação do Padre Reus deseja a Dom João Francisco muitas felicida-
des em sua missão apostólica na diocese. De igual modo deseja e augura que ele tenha 
uma grande devoção ao Servo de Deus Padre João Batista e uma especial solicitude por 
essa Causa.
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SEJA MUITO BEM-VINDO 
DOM JOÃO FRANCISCO!

Desde o último domingo de mar-
ço, a Diocese de Novo Hamburgo está 
com seu novo Bispo, Dom João Fran-
cisco Salm. É claro que isto é motivo 
de grande alegria para todos nós, mas 
para a gente que vive esta realidade, 
concretamente na carne, isto signifi ca 
abraçar a “emeritude”, entregar a mis-
são para o sucessor e aguardar que 
alguém nos chame para uma tarefa, 
missão, ou em defi nitivo, para a vida 

eterna. Estarei sempre pronto, enquanto puder, para qualquer tarefa ou celebração. 
Saio muito contente da minha missão de bispo diocesano, pela porta da frente, como 

entrei há um pouco mais de vinte anos. Sei que não fi z tudo o que poderia ter feito; sei 
que nem sempre agradei a todos, mas procurei fazer sempre o melhor para a Diocese; 
segui as orientações da Igreja, zelei pela moralidade de nosso clero, confi ei no meu 
presbitério e saio profundamente agradecido. 

Entreguei a nossa diocese, justamente no domingo da alegria, já que o meu lema foi 
sempre Nuntio Vobis Gaudium “eu vos anuncio alegria”. Durante todos estes anos, 
tentei anunciar alegria, esperança e dias melhores para todos. Sempre me fi rmei na 
confi ança do Senhor, pois só a Ele eu tudo devo e só com Ele tudo posso. Mesmo nos 
momentos mais difíceis da pandemia, procurei sempre transmitir esperança e a convic-
ção que nós iríamos vencer a todos os obstáculos que estavam se apresentando.

Ao longo de todos estes anos, encontrei muito apoio na maioria de nossos padres, 
de muitos e muitos leigos, que gostaria de chamar “nossos benfeitores”, que nos permi-
tiram construir a Casa de Retiros São Pio de Pietralcina e a nova Cúria Diocesana, que 
está entrando em fase de acabamento. 

Mas, de um modo muito especial, eu quero me voltar aos jovens, nossos queridos 
jovens do CLJ, do Onda, do EJU, do EJC, do movimento de coroinhas e acólitos. Foi 
nestes grupos que nós encontramos tantas vocações que foram encaminhadas aos 
Seminários e às casas religiosas ou para os retiros de namorados e noivos que nos 
prometem boas e santas famílias. Reconheço que, desde Frederico Westphalen e espe-
cialmente em nossa Diocese, tudo isto só foi possível, graças à dedicação incansável 
de nossos padres assistentes de movimentos e casais de “tios”, dedicados e com ver-
dadeiro espírito missionário.

Por força da minha idade, estou me retirando do time principal, mas continuo no ban-
co, à disposição para tudo que o meu sucessor queira me chamar e quando ele precisar. 
Assim também as comunidades que quiserem me dar uma alegria, usem o meu telefone 
e me chamem para uma novena, um tríduo ou alguma outra celebração. Enquanto pos-
so, tenham certeza, que vou sempre com muita alegria. 

  
 + Zeno Hastenteufel

Bispo Emérito de Novo Hamburgo
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GRATIDÃO A DOM ZENO HASTENTEUFEL

Dom Zeno é natural de Linha Rodrigues da Rosa, então município de Monte-
negro/RS. Foi ordenado padre em 1972 e, em 2001, foi ordenado bispo e, em 
seguida, foi destinado para a diocese de Frederico Westphalen. Em 28 de março 
de 2007 assumiu a Diocese de Novo Hamburgo.

Com relação à Causa de Beatifi cação do Servo de Deus Padre João B. Reus, 
realizaram-se várias coisas importantes na Diocese. Em julho de 2007, realizou-
-se a primeira Romaria do Padre Reus na qual Dom Zeno não podia participar, 
mas deu todo o seu apoio por uma mensagem escrita. Nos anos seguintes o bis-
po esteve presente em todas as Romarias. Nos anos de 2010-2012, realizou-se 
o Processo Supletivo sobre a vida e atividades do Servo de Deus, Padre Reus, 
sob a direção de Dom Zeno. Além disso, Dom Zeno sempre se interessou por 
tudo o que se refere a essa Causa. Escreveu mensagens para o boletim Informa-
ção, acompanhou possíveis casos milagrosos, além de muitos outros modos de 
colaboração. Por tudo isso, Dom Zeno merece um muito obrigado por parte da 
Causa Padre Reus. Deseja-se que ele continue se interessando agora com sua 
devoção, oração e com a divulgação da Causa.

BEATIFICAÇÃO DO 
P. RUTILIO GRANDE, SJ

No dia 22 de janeiro de 2022, foi celebrada a beatifi cação do P. Rutilio Grande, 
SJ, e de seus dois companheiros: Manuel Solórzano e Nelson Rutilio Lemus, e 
do frade franciscano Cosme Spessotto, também assassinado em El Salvador em 
1980. Esses quatro são considerados um exemplo notável de pessoas comuns 
que se esforçaram, com uma generosidade nascida de sua fé cristã, no serviço 
dos mais pobres. P. Rutilio nasceu em 5 de janeiro de 1928, na localidade de El 
Paisnal. A maior parte de sua vida transcorreu no silêncio. Os que conviveram 
com ele o consideram como homem bom, próximo e serviçal. Para os semi-
naristas foi um autêntico formador e, para o clero salvadorenho, um delicado 
acompanhante espiritual. Rutilio soube ser conselheiro, companheiro compreen-
sivo e amável, e ao mesmo tempo, fi rme e sério no que se referia à vida cristã 
e ao exercício responsável do ministério pastoral. “Como Companhia de Jesus, 
damos graças a Deus pela entrega da vida destes três homens. Através deles 
nos unimos na fé ao povo de El Salvador e com seus esforços para proporcionar 
as transformações necessárias que seja possível uma sociedade justa com um 
lugar digno para todas as pessoas”(Carta do Superior Geral da Companhia de 
Jesus, dia 3 de janeiro de 2022).
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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

ANO INACIANO 2021-2022
A Companhia de Jesus está celebrando um Ano Inaciano para comemorar os 500 

anos da conversão de Santo Inácio de Loyola e os 400 anos de sua canonização, 
juntamente com São Francisco Xavier. O tema do Ano Inaciano é “Ver novas todas 
as coisas em Cristo”. A abertura ofi cial do Ano Inaciano foi no dia 20 de maio de 
2021 e a conclusão será em 31 de julho de 2022. A canonização de Santo Inácio e 
de São Francisco aconteceu no dia 12 de março de 1622. Na mesma data, o Papa 
Gregório XV também canonizou Santa Teresa de Ávila, São Felipe Néri e Santo Isidoro 
Lavrador. Foi a primeira canonização coletiva na história. Antes dessa data as cano-
nizações eram feitas individualmente.

Atualmente, a Companhia de Jesus conta com 53 santos, dos quais 34 são már-
tires. O Padre Reus, com as orações dos devotos, um dia também vai chegar lá...
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