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Miguel Rua nasceu em Turim (Itália), em 1837, e entrou no Oratório de Valdocco 
em 1852. Anos mais tarde estava entre os primeiros a quem Dom Bosco propôs a 
formação da Sociedade Salesiana. Ordenado sacerdote, esteve sempre ao lado do Santo e foi 
seu Vigário desde 1865, tanto que - por explícito pedido do Santo - em 1884 o papa Leão 
XIII designou-o para ser sucessor do Fundador, e o confirmou como Reitor-Mor em 1888. 

Considerado Regra viva por sua austera fidelidade, P Miguel Rua demonstrou uma 
paternidade cheia de delicadezas, a ponto de ser definido "um soberano da bondade". 
Com sua ação sábia e previdente, às vezes até arrojada, no campo social, enriqueceu os 
Oratórios de ginásios e círculos sociais; antecipou-se às leis estatais, dando às escolas 
profissionais programas adequados; aos estudos clássicos juntou os técnicos e comerciais; 
fundou internatos. Com o aumento do número de salesianos e o desenvolvimento das 
obras, abriu aos religiosos o mundo todo, cuidando especialmente das expedições 
missionárias. Nas suas longas viagens, em visita às obras salesianas da Europa e do 
Oriente Médio, animava e encorajava, tendo sempre como referência o Fundador: "Dom 
Bosco dizia... Dom Bosco fazia... Dom Bosco queria... 

Faleceu aos 6 de abril de 1910. Paulo VI beatificou-o em 29 de outubro de 1972, 
afirmando: "A Família Salesiana... teve origem em Dom Bosco, e sua continuidade em Dom 
Rua... Ele fez do exemplo do Santo uma escola, da sua Regra um espírito, da sua santidade 
um modelo... Dom Rua inaugurou uma tradição". iniciativa de amor do Pai que, no Bem-
aventurado Miguel Rua, oferece ao povo de Deus um novo sinal eloqüente e eficaz para 
reconduzir o homem à santidade original. O segredo está numa vida inteiramente 
consagrada a Cristo, "pelo Reino dos céus" (PR). 

Disto está consciente a assembléia, e, por isso, pede a graça de crescer na 
santidade, pela escuta da Palavra e pela participação na mesa do "Corpo e Sangue do 
Filho" (SO; cf. DC). Santidade que, para quem é chamado a "educar a juventude" (CO), 
encontra no Bem-aventurado Miguel Rua uma concretização específica, que convida a 
ser "vigilantes na prudência, ativos na caridade e disponíveis no serviço aos pequenos e 
aos pobres" (DC); em uma palavra, a observar os mandamentos, como condição para 
permanecer no amor de Deus (cf. AC). 

Participar nesta santa Eucaristia significa para todos os cristãos um compromisso 

- de "tornar conhecido o rosto autêntico de Cristo" (CO); - de 
manifestar na vida o mistério "do amor do Pai" (DC); - de 
caminhar "na paz e retidão" diante do Senhor (AE). 

 

 

 



ANTÍFONA DE ENTRADA cf. Ml 2,6a.c 

 
Tinha nos lábios a doutrina da verdade; na paz e 
na retidão 

ele caminhava com o Senhor. 

Deus, Pai todo-poderoso, 
destes ao Bem-aventurado Miguel Rua, herdeiro 
espiritual de São João Bosco, a capacidade de 
formar nos jovens 
a vossa imagem divina. 
Concedei-nos também a nós, 
chamados a ser educadores da juventude, 

dar-lhes a conhecer o verdadeiro rosto de Cristo, vosso Filho. Por nosso 
Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. 

 

SOBRE AS OFERENDAS 

Acolhei, Senhor, os dons que vos apresentamos, como 
expressão da oferta espiritual de nós mesmos, 

e transformai-os no Corpo e no Sangue de vosso Filho, a fim de 
que se tornem para nós sacramento de salvação. 

Por Cristo, nosso Senhor. 

 

PREFÁCIO 

 
"O sinal da vida consagrada" 

 
• O Senhor esteja convosco. R. Ele 
está no meio de nós. 

• Corações ao alto. 
R. O nosso coração está em Deus. 

• Demos graças ao Senhor nosso Deus. R. É 
nosso dever e nossa salvação. 

Na verdade, é justo e necessário, 

é nosso dever e salvação 
dar-vos graças, sempre e em todo o lugar, Senhor, 
Pai Santo, 
Deus eterno e todo-poderoso, 
• celebrar a vossa admirável providência nos 



Santos e Santas que se consagraram a Cristo, vosso 
Filho e Senhor nosso. 

Neles, chamais novamente os fiéis à 
santidade original 
• a experimentar, já aqui na terra, 

construindo o vosso Reino, os dons 
reservados para o céu. 

Unidos à multidão dos anjos e dos santos, 
proclamamos a vossa bondade, cantando (dizendo) a 
uma só voz: 

 
 

ANTÍFONA DA COMUNHÃO cf. jo 15,10 

"Se observardes os meus mandamentos 
- diz o Senhor - permanecereis no meu amor, 
assim como eu observo os mandamentos do meu Pai 
• permaneço em seu amor". 

 
 

DEPOIS DA COMUNHÃO 

Senhor, nosso Deus, 
Vós nos alimentastes à vossa mesa, 
ao celebrarmos a memória do Bem-aventurado Miguel Rua. Tornai-

nos, a seu exemplo, 
vigilantes na prudência, 
ativos na caridade, 
• disponíveis no serviço aos mais necessitados, para 
manifestar em nossa vida 
• mistério do vosso amor de Pai. 

Por Cristo, nosso Senhor. 



Chamados por Cristo para ser sal da terra e luz do mundo, dirijamos com 
confiança ao Pai a nossa prece: 

 
R.  Senhor, protegei os vossos filhos. 

 
1. Pela Santa Igreja: para que se renove continuamente através da santidade de 
todos os seus filhos, rezemos ao Senhor. 

 
2 .  Pela sociedade do nosso tempo: para que as pessoas não se deixem vencer pela 
tentação do ateísmo, do consumismo e do hedonismo, mas se esforcem por 
construir a vida de cada dia sobre os valores do Evangelho, rezemos ao 
Senhor. 

 
3 .  Por todos os que, na Família Salesiana, exercem o serviço da autoridade: para 
que sejam fiéis intérpretes do carisma de Dom Bosco, rezemos ao Senhor. 

 
4. Pelos jovens: para que, como auxílio fraterno dos educadores, cresçam em 
idade, sabedoria e graça diante de Deus e dos homens, rezemos ao Senhor. 

 
5. Por nós que celebramos esta santa Eucaristia: para que esperando o Reino que 
vem, saibamos ler os sinais dos tempos e encontrar o Senhor em cada irmão e 
irmã, rezemos ao Senhor. 

 
6 .  Outras intenções. 

Ouvi, ó Pai, as preces desta vossa família: o vosso auxílio nos conceda 
caminhar de modo digno da vocação a que fomos chamados, produzindo frutos de 
boas obras. Por Cristo, nosso Senhor. 



Celebrando a memória do bem-aventurado Miguel Rua, dirijamos a Deus nossa 
prece confiante, implorando para nós e para todos os batizados o dom da 
fidelidade ao Evangelho: 

 
R. Renovai, ó Pai, o nosso coração. 

 
1. Pela Igreja: para que entre seus filhos e filhas floresça a santidade, e os exemplos 
dos Santos e Santas sejam estímulo eficaz de conversão e de renovação, rezemos ao 
Senhor. 

 
2. Por todos os homens e mulheres: para que, respondendo ao projeto da criação, ajudem 
as diversas culturas a crescer em humanidade e desenvolvam as potencialidades 
escondidas na natureza, pela promoção integral de cada pessoa, rezemos ao 
Senhor. 

 
3. Pela Família Salesiana: para que, na fidelidade a São João Bosco, realize sua missão 
no meio dos jovens pobres e abandonados, rezemos ao Senhor. 

 
4. 'Pelos jovens: para que acolham com generosidade a mensagem do Evangelho e a 
vivam em formas empenhadas de vida cristã, rezemos ao Senhor. 

 
5.  Por nós aqui reunidos nesta assembléia: para que, dóceis à ação do 
Espírito, acolhamos a Palavra de Deus que nos sustenta cada dia no nosso 
caminho de vida cristã, rezemos ao Senhor. 

 
6. Outras intenções. 

Ouvi, ó Pai, a oração de vossa família; como só confia no vosso auxílio, seja 
atendida em suas orações com a abundância de vossos benefícios. Por Cristo, nosso 
Senhor. 


