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 Somos filhos de um sonhador. Nosso 
querido pai, Dom Bosco, sonhou com um vas-
to movimento de pessoas em favor da juventu-
de, especialmente a mais pobre e abandonada. 
O seu sonho foi tomando forma na fundação da 
congregação dos Salesianos de Dom Bosco e nos 
diversos grupos da Família Salesiana. O carisma 
salesiano de ser sinal e portador do amor de Deus 
aos jovens, especialmente aos mais necessitados, 
é um grande dom à vida da Igreja.

 Com alegria, nessa edição do CONVO-
CAÇÃO, partilhamos um momento especial vi-
venciado pelas inspetorias salesianas de Porto 
Alegre, Recife e São Paulo: a primeira profissão 
religiosa de seis jovens na Congregação Salesia-
na. Damos graças ao Senhor por estas vidas feitas 
vocação e agradecemos o Sim destes nossos que-
ridos irmãos a Deus e aos jovens.

 Que o exemplo destes nossos jovens sa-
lesianos anime o trabalho vocacional nas nossas 
comunidades salesianas e nos desafie a sermos 
sempre propositivos no convite vocacional à vida 
consagrada salesiana.

P. Sérgio Ramos de Souza, SDB
Delegado Inspetorial para a Pastoral Juvenil Salesiana
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Projeto de Vida:
entregar-se ao Senhor no serviço aos jovens

 No dia 18 de dezembro de 1859, após a oração da noite, em seu 
próprio quarto, Dom Bosco se reuniu com 17 jovens que tinham a 

intenção de iniciar a Sociedade de São Francisco de Sales: 

“(Estavam reunidos) todos com o escopo e em um só espírito de pro-

mover e conservar o espírito de verdadeira caridade que se requer na 

obra dos Oratórios para a juventude abandonada e periclitante, a qual 

nestes tempos calamitosos é seduzida de mil maneiras, com prejuízo 

da sociedade, e precipitada na impiedade e na irreligião. Aprouve, 

portanto, aos mesmos Congregados erigir-se em Sociedade ou Con-

gregação que, tendo em mira a ajuda recíproca para a própria santifi-

cação, se propusesse promover a glória de Deus e  salvação das almas 

especialmente das mais necessitadas de instrução e de educação;” 

 Foi assim que a Sociedade de São Fran-
cisco de Sales começou: jovens reunidos 
em torno de Dom Bosco, que tinham 
juntos o mesmo ideal de entregar-se 

ao Senhor no serviço aos jovens. 



nea vontade, os votos de obediên-

cia, pobreza e castidade, buscando 

seguir e imitar Jesus Cristo, confor-

me o carisma de São João Bosco. 

Para motivá-los nesta entrega,

escolheram como lema

a passagem bíblica

“Olhos fixos em Jesus”

(Hb 12,2). 

 E assim também, no dia 29 de 

janeiro, os jovens: Gabriel Mariano 

(de Cruzeiro/SP), Guilherme Viei-

ra (de Joinville/SC), João Henri-

que (de Americana/SP), Nathana-

el Kellison (de Areia Branca/RN), 

Pedro Lucas (de Juazeiro do Norte/

CE) e Vinicius Matheus (de Soro-

caba/SP), após concluírem a fase 

formativa do noviciado, entrega-

ram-se à Deus com a Primeira Pro-

fissão Religiosa.

 Na Celebração Eucarística, 

realizada na Paróquia do Menino 

Jesus de Praga, em Curitiba/PR, os 

jovens fizeram, de livre e espontâ-



 A Celebração foi também muito significativa pois marcou o 

encerramento da fase do Noviciado Salesiano na cidade de Curi-

tiba/PR. Após 10 anos estando na Inspetoria Salesiana São Pio X, 

esta fase formativa tão especial e importante passará a ser realizada 

na Inspetoria Salesiana São Luiz Gonzaga, na cidade de Jaboatão 

dos Guararapes/PE.

 Rezemos por estes 6 jovens que iniciam a vida salesiana e 

para que Deus continue abençoando a nossa Família Salesiana 

com santas vocações!



 O Senhor consagra a todos atra-

vés do Batismo, depois disso cada cris-

tão busca entender a melhor forma 

de servir a Ele e aos irmãos. Na Igreja 

Católica existem muitas congregações 

nas quais o jovem pode tornar-se um 

consagrado pelo Reino vivendo se-

gundo um carisma (relação com Deus 

e tipo de trabalho) específico. Os Sale-

sianos de Dom Bosco são uma dessas 

congregações

 Eu, Guilherme, vivi este chama-

do, vivi a preparação para tal consagra-

ção, já amava a Dom Bosco, a Igreja, a 

juventude e neste período de prepara-

ção para a Primeira Profissão Religiosa 

passei a amar ainda mais.

 A Primeira Profissão Religiosa, 

que aconteceu no dia 29 de janeiro, me 

colocou nas fileiras, como no exérci-

to, daqueles que buscam a salvação da 

juventude e querem viver como Dom 

Bosco viveu, e mais ainda, como Jesus 

Cristo viveu.

 Neste de 2022, vou morar na ci-

dade de Lorena/SP onde farei a Licen-

ciatura em Filosofia e viverei com ou-

tros tantos salesianos jovens que foram 

consagrados nestes últimos anos. Este-

jamos sempre atentos a voz do Senhor 

que chama, é uma voz suave, mas que 

jamais se cala.   

 Quem sabe Ele também não está 

te chamando?

Guilherme Vieira Lopes, SDB
Pós-Noviço Salesiano

Testemunho
     Vocacional



Vocacional
Oração

Senhor Jesus, inspirai nos jovens o desejo sincero

de buscar sempre as coisas do alto.

Que através de um processo de discernimento vocacional,

à luz do Espírito, os jovens possam escolher

com liberdade e responsabilidade o projeto sonhado por Deus 

para cada um: viver no amor e pelo amor.

Que a exemplo São Francisco de Sales, nosso padroeiro,

muitos jovens tenham a coragem de dar o seu sim

ao seguimento de Jesus. Amém.



CON

Siga nossas Redes Sociais

https://www.facebook.com/salesianossul/
https://www.instagram.com/salesianos_sul/
https://www.youtube.com/channel/UC51yOhMmlxZPM1AHsnNp2Cw
https://twitter.com/salesianos_sul
http://www.dombosco.net/

