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Ir.JOÃO BOSCO RUEDA RODRIGUES CSsR(ANTÔNIO) 
+10 DE AGOSTO 2006 
Filho de Agostinho Rueda Rodrigues e Aurora Rodrigues, nascido em
Arealva no interior paulista dia 3 de agosto de 1927, o menino foi
batizado com o nome de Antônio. Mais tarde, na Congregação
Redentorista, iria chamar-se Irmão João Bosco. Até os 29 anos de idade
trabalhou como motorista, protético e dentista prático. Recebido como
candidato a Irmão na Comunidade do Seminário Redentorista Santo
Afonso, em Aparecida, fez-se o dentista do seminário e por isso era
conhecido como o Antônio Dentista. Homem de iniciativas, assumiu a
responsabilidade de atualizar o consultório dentário do seminário. No
seminário fez o postulantado em 1958 e no ano seguinte foi noviço em
Pindamonhangaba. Aí proferiu a primeira profissão em 2 de fevereiro de
1960, recebendo então o nome de Irmão João Bosco. Nosso Irmão foi
um homem do trabalho. Cheio de iniciativas, entusiasmado e dedicado,
alegre e comunicativo, além de dentista, era, ao mesmo tempo, motorista
e auxiliar de ecônomo. Por treze anos esteve nas comunidades do
Seminário Redentorista Santo Afonso e no Instituto Alfonsianum, em São
Paulo, Capital. Em 14 de novembro de 1973 foi convidado para as
funções de ecônomo auxiliar na casa Geral Redentorista, em Roma. Aí, apesar das dificuldades com a língua
italiana e com a cultura européia, entregou-se dedicadamente aos cuidados pelas necessidades da comunidade
complexa da Via Merulana. Dois anos e meio depois estava de volta ao Brasil. Enviado ao Seminário São
Geraldo, de Potim, aí assumiu a direção da Fábrica de Velas. Em 1978 foi levado para a Casa do Jardim
Paulistano na cidade de São Paulo para, mais uma vez, ser auxiliar ecônomo. No ano seguinte foi para
sacramento, cidade triangulina, com a responsabilidade de cuidar da chácara e da economia do seminário. Em
1981, a então Vice-Província de Brasília, hoje Província de Goiás, recebia o Ir.João Bosco. Em junho de 1984
ele fez adscrição definitiva nessa unidade da Congregação. Aí assumiu trabalhos em Campinas, Goiânia e
Trindade. Nessa cidade passou seus últimos anos. Homem da oração e do trabalho, entregou sua alma a Deus
no dia 10 de agosto de 2006. Contava com 79 anos de idade, tendo vivido45 anos como Irmão Missionário
Redentorista.(Do livro ELES VIVERAM CONOSCO - CERESP e EDITORA SANTUÁRIO)
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