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Olá amigas e amigos de Miguel Rua!

 
 Ao nascermos, cada um de nós ganha a oportunidade de trilhar 
um caminho de bondade e amor. E não importa quão humilde é nossa 
origem e quão difícil é nossa caminhada: com fé e dedicação todos podemos 
alcançar uma vida de realizações e conquistas! O melhor exemplo disso é 
nosso querido Dom Bosco, que nasceu numa família muito pobre mas, com 
uma vida dedicada aos jovens, foi capaz de construir uma obra cristã que 
auxilia e inspira pessoas em todo o mundo.

 Seguindo esse caminho de dedicação e amor ao próximo, outro 
belo exemplo foi Miguel Rua! Também nascido numa família pobre, com 
perseverança e fé ele conseguiu vencer as dificuldades. Incansável, Padre 
Rua foi importantíssimo no crescimento da Família Salesiana, sendo 
considerado realmente um “segundo Dom Bosco”.

 A revista em suas mãos é uma pequena biografia de Miguel Rua, 
feita especialmente para você. Com seu texto e suas imagens, essa história 
em quadrinhos reflete o brilho de uma vida de fé e amor ao próximo. 
Esperamos que você goste!

 

Boa leitura e até a próxima!
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Um segundo Dom Bosco!
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A história de Miguel Rua nos mostra 
que não importa quão humilde é nossa 

origem e quão difícil é nossa caminhada, 
pois com fé e dedicação todos podemos 

alcançar uma vida de realizações e 
conquistas.


