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PRÉ-NOVICIADO 
E EXPERIÊNCIA VOCACIONAL

O TESTEMUNHO DE UM PRÉ-NOVIÇO!

“ Viver e trabalhar 
em Angola [...] foi 
um divisor de águas 
para, enfim, aceitar 
o chamado de Deus 
que já sentia há 
muito tempo ”



“

O Pré-Noviciado
e a experiência vocacional

Ano I / nº 3 / Julho 2020

 
  

 Olá! Sou Guilherme Vieira Lopes, 
tenho 24 anos e sou natural de Joinville 
– SC. Sou o mais velho dos irmãos (um 
irmão e uma irmã) que vivem com meus 
pais. Atualmente moro em São Carlos – 
SP, onde faço a etapa formativa do Pré-
Noviciado.
  
 Nem sempre quis ser Salesiano. 
Quando estava finalizando o ensino 
médio, pensava na verdade em tornar-
me professor. Comecei a faculdade de 
Tecnólogo em Mecatrônica no IF-SC da 
minha cidade e durante esse período 
entrei em um grupo de jovens salesiano – 
mas não conhecia nada sobre o carisma, 
nem sobre Dom Bosco e fui aprendendo 
aos poucos, entendo e me apaixonando.  
Em 2016 tive uma oportunidade incrível: 
fazer o meu primeiro projeto missionário... 
Que experiência fantástica! Depois disso, 
estava cada vez mais envolvido naquilo 
que podia, na paróquia, nos movimentos 
juvenis, nas atividades missionárias, 
enfim, tudo aquilo que alimentava sempre 
mais a minha fé.
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 Sabendo que somente aquilo já 
não mais me preenchia, fui buscar ajuda 
com um Salesiano padre que me acolheu 
e me ajudou a entender as inquietações 
do meu coração. Fruto desse 
acompanhamento, surgiu a proposta de 
viver o VMS (Voluntariado Missionário 
Salesiano) em Angola, e após um ano e 
meio de acompanhamento, pude dar 
mais esse passo em minha vida.

“Viver e trabalhar em 
Angola marcou minha 

vida e foi um divisor 
de águas para, enfim, 
aceitar o chamado de 
Deus que já sentia há 

muito tempo”



“ Viver e trabalhar em Angola marcou 
minha vida e foi um divisor de águas para, 
enfim, aceitar o chamado de Deus que 
já sentia há muito tempo. Experimentar 
outras formas de viver a mesma fé, o 
encontro com os mais necessitados, a 
pastoral que precisava adaptar-se à nova 
cultura, tudo isso foi fabuloso! E durante o 
processo, sendo acompanhado por outro 
Salesiano, pude então fazer o pedido para 
ingressar na formação salesiana.   ”



O pré noviciado é um período no qual o jovem formando  
aprofunda a dimensão humana para compreender mais e melhor  

as suas inquietações e sentimentos.

Estou muito feliz em estar em São Carlos-
SP, vivo em uma comunidade composta 
por 7 companheiros de formação e 5 
Salesianos que nos acompanham e 
ensinam a ser melhores a cada dia.
 
Acredito que o principal fator para 
discernir o chamado de Deus em nossas 
vidas  é  o  deixar-se acompanhar por 
alguém que nos ajude e que já possua  
uma certa experiência para tal:  
na minha vocação isso foi fundamental  
até o momento.  
Por isso, meu amigo e minha amiga,  
deixe-se acompanhar, deixe-
se escutar, permita-se viver 
essa encantadora aventura de 
caminhada com Cristo.



Ser Salesiano 
é muito bom!
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