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A Rede Marista, em seu Plano Estratégico (2015-2022), 
define como missão evangelizar, segundo o carisma marista, 
formando cidadãos comprometidos com a promoção da vida.

A Coordenação de Pastoral, ciente de sua responsabilidade 
na articulação de processos que colaboram para implementar 
tal missão, entende que o voluntariado é uma forma de contri-
buir para a efetivação dessa missão. Ao apresentar a 2ª edição 
do Programa Voluntariado, procura-se adaptá-lo aos contextos 
e dar respostas às realidades que são dinâmicas. 

O Programa Voluntariado pretende ser um ponto de 
referência para desenvolver ou potencializar processos de 
voluntariado alinhados na PUCRS, no Hospital São Lucas, 
Colégios e Unidades Sociais e com Irmãos que atuam em 
outros espaços de missão da Rede Marista.

Assim, os conceitos, fundamentos, dicas para parcerias e 
interfaces, atribuições, mapa de relações, acompanhamen-
to, planejamento, simbologia e avaliação nos mais diversos 
âmbitos, revestem-se de sentido quando compreendidos 
como sinais que contribuem para a construção da Cultura da 
Solidariedade. O voluntariado não é tudo nessa construção, 
mas, somando-se a muitas outras pessoas, estaremos tam-
bém colaborando com uma casa comum mais harmônica e 
igualitária.

Profundamente agradecidos por todas as mãos que con-
tribuíram na reescrita deste Programa e certos do compro-
metimento de cada qual na sua implementação, façamos 
o voluntariado na Rede Marista ser sempre mais percebido 
como benção. Que São Marcelino nos acompanhe.

 Ir. Inacio Etges 
Provincial e Presidente da Rede Marista 

APRESENTAÇÃO
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Colaborar com a construção da Cultura da Solidariedade é um desafio 
que perpassa o tempo e rompe fronteiras. O que apontamos neste Progra-
ma são sinais intencionais que pretendem contribuir com essa construção.  

A implicação de uma Rede pautada na solidariedade lança-nos à per-
manente tomada de consciência de que a solidariedade, como afirma o 
documento “Caminhos de Solidariedade Marista nas Américas: crianças e 
jovens com direito”, é a determinação firme e perseverante de empenhar-
-se em favor do bem comum, ou seja, com o bem de todos e de cada um, 
porque todos nós somos verdadeiramente responsáveis por todos, somos 
interdependentes (nº 287).

Então cabe a pergunta: como podemos contribuir com nossos proces-
sos educativos para a construção da Cultura da Solidariedade?

Este programa apresenta bases teóricas do voluntariado na Rede Maris-
ta, assim como suas parcerias e interfaces, com um leque de possibilidades 
e interações, no âmbito provincial e interprovincial. Nesse último, temos o 
desafio de assumir, com maior intensidade, o voluntariado internacional.

Também serão encontrados indicativos de como operacionalizar o 
programa, as atribuições das diversas instâncias envolvidas no processo, 
mapa de relações, acompanhamento, simbologia, planejamento e avalia-
ção, pontos esses que nos conectam com as Orientações para o Voluntaria-
do do Brasil Marista.

Cada empreendimento precisará realizar muitos desdobramentos práti-
cos para adequar o planejamento do voluntariado e para responder à reali-
dade de uma Unidade específica, por exemplo, mas aí está também a riqueza 
da diversidade da Rede que conta com o olhar sensível de cada responsável 
nos espaços de missão. Assim, que nossa presença seja intensificada e signi-
ficativa, reconhecida, percebida e sentida como um sinal de esperança, es-
pecialmente diante dos apelos das periferias territoriais e existenciais. Diante 
de tantas realidades que precisam ser transformadas, tenhamos a coragem 
de pautar nossa atuação cada vez mais na Cultura da Solidariedade, através 
da contribuição que temos a oferecer com o voluntariado.

INTRODUÇÃO
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A Rede Marista sistematiza o Programa Voluntariado para potencializar o compro-
misso que seus espaços de missão têm, com a construção da Cultura da Solidarieda-
de. Para isso, opta-se pelo voluntariado educativo, ou seja, desafia o/a voluntário/a a 
se organizar, investigar - questionar sobre a origem das desigualdades sociais - enten-
der, decodificar, criar, aprender com elas e efetivar alternativas diante dos contextos 
das periferias territoriais e existenciais, muitas vezes estranhas ao seu cotidiano.

O Papa Francisco na encíclica Evangelii Gaudium, confrontando o cenário mun-
dial atual com o Evangelho, desafia à saída, a assumir a responsabilidade frente a 
tantos irmãos e irmãs nossos que vivem “sem um horizonte de sentido e de vida” 
(EG, 2014, nº 49).  O projeto de Deus, inaugurado e chamado por Jesus de Reino 
(Mc 1, 15; Mt 13, 24-33; 18, 1-4; 20, 1-15; 22, 1-14; 25, 1-1), pode ser um sinal de 
esperança para muitas pessoas e continua a procurar espaço para nascer, desen-
volver-se e inspirar a criatividade humana em vista de uma sociedade na qual haja 
vida em plenitude (cf. Jo 10, 10). “O que fizer a um dos menores de meus irmãos, é a 
mim que o fazeis” (Mt 25, 40) é um critério que permanece como desafio para quem 
opta pelo seguimento a Jesus de Nazaré na contemporaneidade. 

Nesse sentido, seguir Jesus exige leitura dos contextos e escuta atenta para atua-
lizar a Sua mensagem. Um dos modos de responder aos desafios de cada período 
histórico, de acordo com a tradição marista, é proporcionar uma educação integral. 
São Marcelino Champagnat, atento a formar “a razão, a vontade, o corpo e o coração”, 
já intuía a necessidade da formação integral da pessoa. O Projeto Educativo do Brasil 
Marista (UMBRASIL, 2010, p. 42) afirma que ele “propôs uma pedagogia muito prática, 
focada na presença, no amor à natureza, na solidariedade e no aprender fazendo”. 

No contexto atual, percebe-se que muitas pessoas querem menos discurso e mais 
prática.  Querem aprender fazendo, querem viver experiências significativas e procu-
ram o voluntariado como uma forma de realização, de dar sentido à vida, de construir 
ou repensar o seu projeto de vida, de exercer a cidadania e contribuir para o desen-
volvimento social, doando seu tempo, conhecimento e habilidades.

Assim, proporcionar maior interação entre as pessoas de distintas realidades, co-
munidades, entidades e espaços da missão marista é uma possibilidade viável que o 
Programa Voluntariado oferece diante do desafio da formação integral, da transfor-
mação pessoal e social.

1  JUSTIFICATIVA
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2.1 Geral
Oferecer orientações gerais para o voluntariado na Rede 

Marista, fundamentado nos valores cristãos, em vista da 
Cultura da Solidariedade.

2.2 Específicos
a. Criar alinhamento na implantação/implementação 

do Programa Voluntariado nos espaços de missão 
da Rede.

b. Promover a interação fé, cultura e vida.

c. Favorecer a sinergia, colaboração, articulação e troca 
de experiências entre espaços de missão da Rede e 
outras entidades.

d. Proporcionar o desenvolvimento da consciência crí-
tica e o serviço ao outro/a.

e. Desenvolver processos de voluntariado com enfo-
que na educação para a cidadania e transformação 
social.

f. Fomentar a produção de conhecimento a partir das 
experiências dos/as voluntários/as.

g. Possibilitar condições para desenvolvimento do vo-
luntariado: coordenação, acompanhamento, asses-
soramento, formação, espaço físico, articulação e 
organização.

2  OBJETIVOS



FUNDAMENTAÇÃO3
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O que fazer diante das injustiças? A resposta a essa pergunta pode nos 
levar ao significado da palavra profeta. Na tradição bíblica, desde o Primei-
ro Testamento, o/a profeta/profetiza é aquele/a que denuncia as situações 
que atentam contra a vida e anuncia alternativas para resgatar a dignidade 
humana, tendo como parâmetro a justiça divina. A voz do/a profeta/profe-
tiza é a voz do próprio Deus que jamais compactua com injustiças.

Procurando ser fiel à missão, o profeta provoca a instabilida-
de, conflito e oposições, mas Deus se manifesta, dando-lhe 
ânimo, realimentando a esperança e assinalando os direitos 
dos pobres (Is 49, 10; Jr 17, 7; 31, 25). Por meio dos profetas, 
Deus se mostra preferencialmente como o defensor dos 
marginalizados. (SUBCOMISSÃO, 2013, nº 211).

Partindo da tradição profética, o voluntariado se insere em um pro-
cesso que pretende agir na causa dos problemas sociais e não apenas 
contentar-se com ações paliativas diante daquilo que fere a vida. Dom 
Helder Câmara afirmava que quando ele dava comida aos pobres o cha-
mavam de santo, mas quando perguntava porque eles/elas passavam 
fome, acusavam-no de comunista. Pode ser que ainda hoje alguém que 
se coloca radicalmente na defesa das causas dos/as empobrecidos/as, 
seja visto da mesma forma, ou seja, não como alguém que está onde 
está por causa do seguimento de Jesus de Nazaré. 

Há um caminho a ser feito para viver como profetas e profetizas.  
Quando a pessoa se sente desafiada a envolver-se com determinadas 
classes sociais, depara-se com a necessidade de rompimentos, renún-
cias, incompreensões, mas também descobre-se com coragem e ousa-
dia para “passar à outra margem” (Mt 8, 18-22), somar-se a outras pessoas, 
organizar os/as marginalizados/as e trabalhar com eles/elas na remoção 
das causas da marginalização. 

Dessa forma, o voluntariado é profético quando se situa na caminhada 
com uma vertente libertadora e concebido como sujeito político, pois:

Trabalhava-se pelos marginalizados e, algumas vezes, nos 
grupos mais organizados, trabalhava-se com eles. Não 
havia estratégias de mudança ou atividades de denúncia 
das causas dos problemas sociais. Hoje, o voluntariado é 
concebido como um sujeito político e tem como finalida-
de central a contribuição para a mudança da sociedade e 
das instituições, através da remoção das causas. Assim, toda 
vez que o público ou o privado é fonte de violência ou de 
opressão, o voluntariado se coloca como denúncia e pro-
testo contra a violação dos direitos humanos e da demo-
cracia. O voluntariado empenhava-se em reparar evidentes 
injustiças e não contestar a legislação que as gerava. A mo-
tivação que hoje justifica o trabalho gratuito não é tanto 
potenciar os serviços sociais, mas colocar em revisão a polí-
tica e a legislação social que se ocupa do problema da mar-
ginalização. A nova vertente é de concepção libertadora e 
se escolhem intervenções de prevenção, e não só de cura 
das calamidades sociais (SBERGA, 2001, p. 122).

Estamos diante de um desafio, pois o processo de voluntariado em 
vista da Cultura da Solidariedade precisa trabalhar também a ressignifi-
cação do que se entende por voluntário/a. A palavra “voluntário/a” tem 
origem na palavra latina “voluntarius”. Seu sentido é semelhante a outra 
palavra de origem latina “voluntate” (vontade). Vontade e voluntário/a, 
portanto, são palavras de mesma raiz “voluntas” (HOUAISS, 2001, p. 2881). 
O/a voluntário/a, então, é aquela pessoa que faz ou deixa de fazer algo, 
sem coação nem imposição de ninguém, pois depende da espontanei-
dade, da vontade própria, sem constrangimento ou obrigação (BUENO, 
2007, p. 805). Características assim não podem vir de fora, mas de um 
movimento pessoal que mobiliza as motivações profundas que nascem 
do íntimo de cada qual.

3.1 Fidelidade ao significado originário 
profético do voluntariado 
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Entende-se que voluntário/a é o/a: 

(...) jovem ou o adulto que, devido a seu interesse pessoal e 
ao seu espírito cívico, dedica parte do seu tempo, sem re-
muneração alguma, a diversas formas de atividades, organi-
zadas ou não, de bem-estar social, ou outros campos (ONU).

O voluntariado no Brasil, do ponto de vista legal, ampara-se na lei 
13.297/16, de 16 de junho de 2016, que assegura o seguinte:

Considera-se voluntariado, para fins desta Lei, a atividade 
não remunerada, prestada por pessoa física à entidade pú-
blica de qualquer natureza, ou instituição privada de fins 
não lucrativos, que tenha objetivos cívicos, culturais, educa-
cionais, científicos, recreativos ou de assistência à pessoa1.

O desejo de ser voluntário/a, colocando-se à disposição do/a outro/a, 
pode ser despertado a partir de experiências de sensibilização, de con-
tato com situações que causam incômodo, com o desenvolvimento de 
processos educativos que contribuem para o desabrochar da identidade 
voluntária nas pessoas. Para ser voluntário/a trabalhará cotidianamente 
para superar o individualismo, a ideia do lucro em primeiro lugar e de 
pautar a vida em recompensas materiais. Na lógica do voluntariado, não 
cabe a pergunta “o que eu ganho com isso?”, e sim a afirmação “recebi 
de graça, de graça também darei” (Mt 10, 8). Assim, o voluntariado é uma 
forma concreta de viver o profetismo atualmente. 

1.1 Reconhecer o valor do/a voluntário/a 
Cada voluntário/a é um universo de sentidos e em cada lugar e ex-

periências novas que realiza vai se fazendo mais humano à medida que 
souber avaliar suas escolhas e suas práticas. O ser humano em busca de 
sentido e significado para a sua existência pergunta constantemente so-
bre: “Quem sou eu? De onde vim? Para onde vou? O que e como posso 

1  Texto encontrado em: http://socialprofit.com.br/newsletter/8/ com acesso em 01 de julho 
de 2016.

fazer para ser a diferença na sociedade?” O voluntariado marista busca 
oferecer caminhos e respostas para essas questões, vivendo e desper-
tando para a prática do amor fraterno. 

O reconhecimento do valor do/a voluntário/a, começa com a escuta 
e potencialização do menor sinal que a pessoa revelar em relação ao 
desejo de ser voluntário/a.  Cada pessoa possui competências e habili-
dades, por isso precisa encontrar ressonância para desenvolvê-las e apri-
morá-las. Nossa tradição educativa nos dá as condições para ajudá-la a 
viver melhor aquilo a que foi chamada a ser. 

O contato com o próximo pode ser uma espécie de ignição, 
vai dar um start em alguma coisa, mas depois é preciso en-
trar com outros processos, de educação, de conscientização, 
para que aquele ímpeto inicial realmente se transforme em 
uma atitude de vida, algo que se manifeste não só em situa-
ções de voluntariado, mas na vida cotidiana. Não adianta eu 
me inscrever em alguma proposta se essa não estiver tam-
bém inscrita em mim (MATTOS e SANTOS, 2008, p. 208).

O processo que a pessoa vive em uma experiência de voluntariado, 
como a proposta neste Programa, pode envolvê-la a ponto de colocar 
em xeque as escolhas mais profundas e, talvez, leve-a a revisar o seu 
projeto de vida. Tendo em vista essa dinâmica, é indispensável o acom-
panhamento de cada pessoa.

3.3 Perspectiva de Jesus de Nazaré

Ao observar a prática de Jesus, que se deu a partir da convivência 
com as pessoas, é possível notar que sua concepção de ser humano é 
a de um ser criado à imagem de Deus, chamado/a a amar e a servir, a 
ser ativo, autônomo, protagonista, capaz de gerir a própria vida e fazer a 
diferença na sociedade.

3.2  Reconhecer o valor do/a voluntário/a 
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Jesus agiu, acreditando nas pessoas e nas suas potencialidades. Aco-
lheu os pobres, pequenos/a, excluídos/a e pecadores/as (cf. Mt 18, 12-
14) não para mantê-los/as na mesma situação, mas para desafiá-los/as a 
assumirem com radicalidade o mandamento novo do amor, o princípio 
pedagógico fundamental (cf. Mt 17, 20; Lc 13, 16; Jo 13, 34; Lc 10, 29-37). 

A atenção de Jesus às necessidades, às situações concretas da vida e 
aos valores culturais próprios do povo, desafiava as pessoas para agirem 
em vista de uma mudança de vida. Jesus é um convite para ser sinal de 
esperança, de que é possível mudar através da organização (cf. Lc 9, 14) 
e participação de cada qual na busca de alternativas de transformação 
pessoal e social.

Nesse sentido, o voluntariado marista pretende ser uma voz que diz 
“levanta-te e anda” (Jo 5, 8), bem como perceber o que quem estava caí-
do tem a dizer e ensinar. Nessa troca, o voluntariado se dispõe a ajudar 
a pessoa caída à beira do caminho a levantar-se e seguir caminho (cf. Lc 
10, 37) com ela. A sede coletiva de uma realidade melhor inspira-se na 
proposta do Reino de Deus, comunicado por Jesus de Nazaré. Uma pro-
posta, portanto, que conta impreterivelmente com as pessoas e aquilo 
que elas vão transformando em si e no contexto em que vivem. Contri-
bui para que o Reino aconteça por meio de ações que promovem a vida 
digna e a vida em abundância (cf. Jo 10, 10).

Pautar a vida a partir da perspectiva de Jesus de Nazaré significa com-
preender que as urgências das periferias existenciais e geográficas preci-
sam de atenção prioritária na hora de uma escolha. O Papa Francisco nos 
recorda que, em algum momento da vida, precisa-se tomar uma decisão.

(...) cada cristão e cada comunidade há de discernir qual é o 
caminho que o Senhor lhe pede, mas todos somos convi-
dados a aceitar esse chamado: sair da própria comodidade 
e ter a coragem de alcançar todas as periferias que preci-
sam da luz do Evangelho (2014, nº 20).

Dessa forma, quem se propõe a seguir Jesus de Nazaré precisa estar 
atento ao chamado para sair da comodidade. Não combina com uma fé 
autêntica viver indiferente. Pelo contrário, a fé é indissociável do envolvi-
mento e compromisso preferencial com os/as empobrecidos/as. Sentir 
Jesus na carne do/a outro/a, sobretudo do/a outro/a empobrecido/a, 
seria também aprender com seu sofrimento, com suas potencialidades, 
com suas superações cotidianas, apesar de todos os reveses da vida. O/a 
outro/a é um lugar teológico que também me evangeliza. Isso implica 
comprometer-se com a defesa dos Direitos Humanos, especialmente 
das crianças, adolescentes e jovens. É olhar o mundo a partir dos olhos das 
crianças empobrecidas, ajudar a construir um “outro mundo possível”. O 
voluntariado é uma forma de superar a indiferença e pôr-se em direção 
ao/à outro/a tendo a solidariedade como modo de vida e não como 
atitudes eventuais. 

3.4 Espiritualidade marista
Uma espiritualidade vivida e compreendida como força íntima e pro-

funda da pessoa capaz de unificar, conectar, interligar e integrar todas 
as dimensões da vida, inclui em si também a matéria, o corpo, o eco-
nômico sem que isso seja ameaça para a harmonia do ser em relação 
com os outros seres. A pessoa, que cultiva a espiritualidade, não pode 
ser indiferente.  

Faz parte da autêntica espiritualidade saber conviver paci-
ficamente com a própria corporeidade, com os bens, com 
o dinheiro, faz parte da espiritualidade a luta pela defesa da 
dignidade do ser humano, de todas as pessoas, não apenas 
de algumas. Faz parte da espiritualidade a oração, mas tam-
bém a caridade, a solidariedade, a participação política, a 
dignificação das profissões, a luta pela implantação da jus-
tiça social.  (SANDRINI, 2015, p. 25)
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É com essa compreensão que nossa espiritualidade tece relações e 
faz sentido nos contextos em que vivemos. Ela é coerente com o mesmo 
Espírito que moveu Jesus, pois “brota do amor de Deus, cresce pelo dom 
de nós mesmos aos outros e nos conduz ao Pai. Assim, harmonizam-se 
nossa vida apostólica, nossa vida de oração e nossa vida comunitária.” 
(INSTITUTO, 2010, nº 7). Quando vivemos conscientes de que a vida está 
permeada pelo sagrado e é parte da vivência cotidiana, “vai-se formando 
o que entendemos ser nossa espiritualidade” (INSTITUTO, 2007, p.14).

Vivemos a espiritualidade cristã de um modo marial e apostólico pró-
prio (INSTITUTO, 2007, p. 15). Marial porque estamos na sociedade para 
colaborar na construção do projeto de Deus servindo do jeito de Maria: 
consciente, crítica, disponível, receptiva, responsável, discreta, atenta, 
delicada e respeitosa para com as pessoas.  

É apostólica porque caminha nos passos de Jesus de Nazaré, atuali-
zando o anúncio e vivência do amor (INSTITUTO, 2010, nº 7). No exem-
plo de Marcelino Champagnat porque sentia e vivenciava a presença de 
Deus nas pessoas e no cotidiano da vida, tendo um olhar de cuidado e 
de amor especial para as crianças e jovens, especialmente os mais po-
bres. Sua espiritualidade nasce do Evangelho, da meditação profunda 
sobre as atitudes de Jesus que tinha uma atenção especial em relação às 
pessoas fragilizadas e esquecidas na sociedade.

Continuar o sonho de São Marcelino é um desafio em qualquer tem-
po. A realidade exige posicionamento e pessoas capazes de traduzir o 
carisma marista.  O 21º Capítulo Geral inspirou muitas reflexões e provo-
ca os/as educadores/as para que sejam “peritos” em pedagogias capazes 
de levar o/a educando/a à proximidade solidária:

Convidamos a todos vocês, que trabalham em nossos cen-
tros educativos e centros sociais, para que animem os seus 
alunos a transformar seus corações, suas vidas e ativida-
des, a fim de crescerem como pessoas comprometidas na 
construção de uma sociedade justa e solidária, no respeito 
à vida, conscientes da ecologia, em vista de conseguir um 

mundo melhor e sustentável. Ir para uma nova terra tem 
implicações: partilhar a responsabilidade pela missão, dar 
prioridade à evangelização, viver a opção pelos pobres e 
transmitir o carisma a uma nova geração de educadores 
(UMBRASIL, 2009, nº 1, p. 14).

Dessa forma, a razão da existência de nosso Instituto se justifica nas 
ações que conseguem traduzir apelos como esse. E isso não é tarefa 
de uma ou duas pessoas, mas de todos/as. É sair de si e ir ao encontro 
do/a outro/a, vivência que pode transformar-se em comunhão de amor. 
“Deus não é estático, nem mesmo em seu próprio interior. No mais pro-
fundo de seu ser, Deus é Trindade, isto é, relação, comunhão” 2. Quando 
o voluntariado se transforma nessa comunhão de amor, é possível visua-
lizar sinais da realização do sonho de Champagnat em cada voluntário: 
“para que o mundo saiba que tu me amaste” (Jo 17, 23).

Ao desenvolver o voluntariado, estamos oportunizando aos nossos/as 
voluntários/as conhecer e potencializar o chamado a sair de si, bem como 
despertando o aspecto solidário do sonho de Champagnat que não me-
diu esforços para minimizar sofrimentos percebidos em sua época. 

1.2 CuStura da solidariedade
No intuito de um novo começo, somos desafiados/as a contribuir 

com a implementação da Cultura da Solidariedade. Acreditamos que é 
possível uma casa comum mais justa e fraterna, pautada em relações 
humanizadas que revelem nossa interdependência.

De acordo com o documento “Caminhos de Solidariedade Marista nas 
Américas: crianças e jovens com direitos” (SUBCOMISSÃO, 2013, nº 287), “a 
solidariedade é a determinação firme e perseverante de empenhar-se em 
favor do bem comum, ou  seja,  do bem de todos e de cada um, porque 
somos verdadeiramente responsáveis por todos, somos interdependen-

2  Texto da Carta do Ir. Emili Turú, Montagne: Dança da Missão, disponível em http://www.
umbrasil.org.br/montagne-a-danca-da-a-missao/ acesso em 21/07/2016.

3.5 Cultura da Solidariedade



2524

tes. Conforme o mesmo documento, isso significa um compromisso com 
a vida, no sentido de defendê-la e de promovê-la” (nº305). 

De acordo com Edgar Morin (2011), o modelo social dominante pau-
tado no desenvolvimento, no crescimento, ignora o que não é mensurá-
vel, calculável. Sua única medida de satisfação é a quantidade do que é 
produzido, pois isso é igual a lucro. A cultura da sociedade vigente está 
permeada por essa lógica e anda na contramão da Cultura da Solidarie-
dade. O modelo societário atual:

Ignora as qualidades da existência, as qualidades da solida-
riedade, as qualidades do meio ambiente, a qualidade da 
vida, as riquezas humanas não calculáveis, não negociáveis: 
ele ignora o dom, a magnanimidade, a honra, a consciência. 
Sua atitude nega tesouros culturais e os conhecimentos das 
civilizações arcaicas e tradicionais; o conceito cego e grossei-
ro de subdesenvolvimento desintegra as artes de vida e as 
sabedorias de culturas milenares (MORIN, 2011, p. 248).

A construção da Cultura da Solidariedade é um sonho possível. É um 
movimento em direção a, é uma organização colaborativa, uma ação 
conjunta e soma de esforços que sinalizam e contribuem na construção 
do Reino de Deus, ou seja, não é uma proposta de fácil aceitação e nem 
de fácil vivência, pois contrapõe-se a alguns modos de ser e pensar. Con-
tribuir na construção da Cultura da Solidariedade remete a questionar o 
espírito do lucro que conduz à perda das solidariedades (MORIN, 2011, 
p. 248).  Implica perguntar-se: que espírito me move?

O espírito do voluntariado proposto neste Programa está na lógica 
de uma sociedade diferente que caminha para ser um espaço onde se 
vive e constrói a Cultura da Solidariedade. Quem atua como voluntário/a 
é convidado/a a vislumbrar que as realidades de injustiça, que ferem a 
vida no planeta podem ser diferentes, podem ser melhores, podem ser 
espaço vital harmônico, de bem viver e de cuidado com a casa comum3. 

3  A expressão “casa comum” vem do termo “ecologia” ou ambiente. A casa comum é o nosso 
Planeta. Comum não só para os seres humanos, mas para todos os seres vivos. A expressão 
é utilizada pelo Papa Francisco na encíclica ‘Laudato Si’ sobre o cuidado da casa comum.

O voluntário/a sonha com algo melhor do que aquilo que se vive e pre-
cisa saber que é um/a semeador/a de sonhos. 

Quando temos um sonho em comum, por dentro de nós 
surge uma alma. Essas pessoas compartilham um segredo 
– elas têm um sonho em comum. E a realização desse so-
nho é agora uma etapa mais próxima, muito mais viável. 
(SANTEN, 2008, p. 266). 

Assim, o maior resultado da organização que oferecemos para efeti-
var o processo do voluntariado na Rede Marista é a capacidade de fazer 
com que o/a voluntário/a perceba que o seu esforço produzirá uma si-
tuação social melhor do que aquela que encontrou. Que sua ação, por 
pequena que seja, está contribuindo para que a sociedade seja menos 
embrutecida. Que, através de seu gesto de doação, as pessoas se tornam 
mais sensíveis e ajudam a caminhar na direção da superação da indife-
rença. Que a experiência do voluntariado possibilita uma nova postura 
em relação ao que lhe cerca, em seu cotidiano e não apenas enquanto 
estiver realizando o voluntariado em si. Que o seu testemunho é um 
convite às diversas confissões religiosas a unirem-se em torno da cons-
trução da Cultura da Solidariedade.

1.3 Educação para a cidadania planetária
A educação para a cidadania planetária é o processo educativo que se 

desenvolve “como uma prática sociocultural que respeita a vida em toda a 
sua complexidade e diversidade, orientando para a construção da cidada-
nia terrena e para a criação de um sentimento de pertença, de que somos 
partícipes de uma comunidade planetária” (UMBRASIL, 2010, p. 18). 

A Rede Marista sente-se responsável pela comunidade planetária e, 
para colaborar com a sua construção, sabe que tem o desafio de contri-
buir na “transformação, no modo de pensar e de ser da humanidade”4. 

4  Referência encontrada em: PROVÍNCIA MARISTA DO RIO GRANDE DO SUL (2011). Diretrizes 
da ação evangelizadora da Província Marista do Rio Grande do Sul. Elaboração e organiza-
ção da Assessoria de Pastoral (ASDEPAS). Porto Alegre: CMC, nº12.

3.6 Educação para a cidadania planetária
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Nossa ação, conforme a proposta de Jesus, aponta para a práxis, para o 
exercício da cidadania e um modo de vida. 

A razão de ser de nossa missão é a evangelização, ou seja, 
vemos, discernimos e agimos pautados nos ensinamentos 
do Evangelho. Nosso esforço primeiro está em encarnar e 
testemunhar a boa notícia de Jesus de Nazaré e imbuir-se 
dos critérios evangélicos para realizar a leitura dos contex-
tos em que estamos inseridos.5 

Os contextos desafiam o modo cristão de entender e viver a vida. 
Por isso, o/a voluntário/a na Rede Marista é convidado/a a ser cidadão/ã 
planetário/a, colaborando com a humanização e desenvolvimento.

O sentido cristão do desenvolvimento humano sustentá-
vel e integral opõe-se a determinadas visões que privile-
giam apenas a eficiência, a produtividade, o consumo, a 
competitividade e o lucro a qualquer preço. Pelo contrário, 
propugna a superação das contradições sociais a partir da 
criação de novas formas de solidariedade internacional e 
cidadania global, baseadas no respeito à vida e na preser-
vação do meio ambiente. 6

Pode ser que o voluntariado marista não faça todas as mudanças so-
ciais que precisam ser feitas na sociedade, mas continua ou inicia mu-
danças. O que se faz, soma-se a outras pessoas e organizações que estão 
trabalhando em vista de uma sociedade melhor.  A experiência vivida no 
voluntariado possibilita reflexão diante das conexões que os currículos 
provocam a realizar ou que o compromisso cidadão de cada qual convi-
da a fazer. As perguntas surgidas, as percepções e descobertas de cada 
voluntário/a são temas geradores para configurar uma análise crítica, ge-
rar sensibilização e engajar as pessoas na luta por políticas públicas7 que 

5  Iden, nº10.
6  Trecho do documento Missão Marista na educação Superior, da Rede Marista Internacio-

nal de Instituições de Educação Superior; redação de Clemente Ivo Juliatto, Ricardo Tesca-
rolo. Curitiba: Champagnat, 2010, p. 17.

7  É um conjunto de programas, ações e atividades desenvolvidas pelo Estado direta ou indi-
retamente, com a participação de entes públicos ou privados, que visam assegurar determi-

venham responder às necessidades dos sujeitos e das comunidades em 
que estão inseridos.  

Por isso, é fundamental que o voluntariado seja planejado, acom-
panhado, registrado, rezado, refletido e avaliado. Evangelizar educando 
implica afetar, influir, desenvolver competências8 e, acima de tudo, teste-
munhar que é possível uma sociedade permeada de solidariedade.

1.4 Coletividade 
O individualismo pode se tornar perverso quando se configura como 

condição para sobreviver em um mercado competitivo, porém, se ob-
servarmos o ser humano a partir da sua essência, perceberemos que há 
um ímpeto natural para a solidariedade e o comunitário. Falar de coleti-
vidade é falar de grupo9, de organização, de espaço de criação e fortale-
cimento de laços, de partilha, de formação de senso crítico. 

Acreditamos que juntos10 temos mais força para enfrentar as injusti-
ças nas suas mais diversas faces. Isolado, o ser humano perece, fica fragi-
lizado e percebe que:

nado direito de cidadania. Elas correspondem a direitos assegurados constitucionalmente 
ou que se afirmam graças ao reconhecimento por parte da sociedade e/ou pelos poderes 
públicos enquanto novos direitos das pessoas, comunidades, coisas ou outros bens materiais 
ou imateriais.  São exemplos de políticas públicas: o direito à saúde, trabalho, participação 
social, cultura, tecnologia da informação, comunicação, saneamento básico, meio 
ambiente, educação, moradia... Mais informações em http://revistaorganicom.org.br/
sistema/index.php/organicom/article/view/397 e http://www.ipea.gov.br/portal/index.
php?option=com_content&view=article&id=27571, ambos com acesso em 15/07/2016; 

8  Capacidade de construir e mobilizar diversos recursos para interagir e intervir em situa-
ções complexas de modo a resolver problemas e alcançar objetivos derivados de projetos 
pessoais e coletivos. Competência é um conceito integrador, que mobiliza – em múltiplas 
realidades e contextos – estruturas cognitivas, conhecimentos, conteúdos, saberes, expe-
riências, valores, linguagens, habilidades, entre outros. (Tessituras do currículo Marista: ma-
trizes curriculares de educação básica: área de ciências humanas e suas tecnologias. União 
Marista do Brasil. Brasília: União Marista do Brasil, 2014. p.35)

9  Cf. nº 144 do INSTITUTO DOS IRMÃOS MARISTAS (2011). Evangelizadores entre os jovens: 
documento referência para o Instituto Marista, volume 1. Comissão Internacional da Pas-
toral Juvenil Marista. São Paulo: FTD.

10  A palavra juntos vem do lema do Triênio 2016-2018, Juntos, um novo começo. É o com-
promisso assumido diante da ampliação do território de abrangência da Província no 
desejo de caminhar juntos. (cf. http://maristas.org.br/capituloprovincial/tema-do-capítu-
lo-provincial, acesso em 14/04/2016). 

3.7  Coletividade 
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(...) a punição mais dura para o ser humano é ser excluído 
do grupo. Nós estamos em uma tentativa permanente não 
de entrar, mas de não sermos expulsos do grupo. Você quer 
pertencer e ser aceito. Quanto mais gratuita essa aceitação, 
mais fortemente ela vai vincular as pessoas. O que as pes-
soas ganham ao atuar como voluntários é um reconheci-
mento que não pode ser ganho de outro modo. Não se 
pode ganhá-lo sendo bem-sucedido ou pela habilidade de 
acumular dinheiro, só se pode ganhá-lo sendo generoso. A 
generosidade faz muito bem ao ser humano, porque me-
diante isso ele atende a um lado da sua natureza que está 
à flor da pele o tempo inteiro: a necessidade de pertencer 
e a necessidade de ser reconhecido (BRITO, 2008, p. 177).

Quando um coletivo de pessoas trabalha em torno de causas, metas 
concretas e sistemáticas em vista de conseguir uma transformação da 
sociedade, uma força muito grande está sendo mobilizada. O impacto 
é significativo e outras pessoas acabam percebendo o quanto é viável e 
possível uma nova configuração social.

Segundo Adair Sberga (2001), as emergências sociais são muitas e a 
atuação do voluntariado não pode se esgotar com “atividades que só se 
preocupem com o assistencialismo, a beneficência e as obras de carida-
de, que são atitudes eticamente corretas, mas que não coincidem com as 
novas exigências sociais”. O voluntariado tem o desafio de assumir o com-
promisso político sem adesão partidária, a fim de garantir justiça social e 
ambiental, caso contrário, “não há verdadeira atenção aos cidadãos sem 
empenho que lhes promova libertação e a plena dignidade” (p. 137).

É urgente desenvolver a consciência de que estamos vivendo em 
uma casa comum, que precisamos protegê-la, cuidar e assumir atitudes 
responsáveis que garantam a integridade e o seu futuro. Um mundo de 
justiça e direitos garantidos precisa ser construído assim: coletivamente, 
compartilhando saberes, criatividades, talentos e experiências em bene-
fício de um desenvolvimento sustentável e integral. 

Desta forma, cuida-se do mundo e da qualidade de vida 
dos mais pobres, com um sentido de solidariedade que 
é, ao mesmo tempo, consciência de habitar em uma casa 
comum que Deus nos confiou. Estas ações comunitárias, 
quando exprimem um amor que se doa, podem transfor-
mar-se em experiências espirituais intensas (FRANCISCO, 
2015, nº 232).

A força que tem a coletividade organizada em torno do voluntariado 
precisa inaugurar um novo paradigma, ou seja:

(...) habilitar os excluídos a se tornarem, eles mesmos, pro-
motores da cidadania. Para isso, necessita-se de uma edu-
cação para a política que supõe uma consciência ética da 
parte do voluntariado, e solicita também dos destinatários 
uma generosa disponibilidade para sair de uma atitude pu-
ramente passiva, de objetos da ação voluntária. Com isso, 
o voluntariado dá voz a quem não tem e leva essa voz ao 
coração da sociedade política, lá onde se decidem políticas 
sociais e se organiza a vida coletiva (SBERGA, 2001, p. 138).

Assim, voluntários/as que atuam com base em um paradigma liber-
tador são desafiados/as a trabalhar coletivamente e a promover a orga-
nização de quem precisa lutar pelos seus direitos.

1.5 Interação fé, cultura e vida
Fé, cultura e vida estão relacionadas, mesclam-se e, nessa interação, 

articula a experiência de vida e os sinais que ela revela, que contribuem 
para a formulação da fé. Fé, cultura e vida não são realidades opostas. De 
um lado, a experiência da vida levanta perguntas; de outro, a formulação 
da fé é busca e explicitação das respostas a essas perguntas. 

De um lado, a fé propõe a mensagem de Deus e convida a uma co-
munhão com Ele; de outro, a experiência humana é questionada e esti-

3.8  Interação fé, cultura e vida
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mulada a abrir-se para esse horizonte mais amplo. Essa confrontação en-
tre a formulação da fé e as experiências de vida possibilita uma formação 
cristã mais consciente, coerente e generosa11. 

Essa perspectiva vem ao encontro dos anseios de muitas pessoas hoje 
pois “(...) a nova cultura pede mais experiência, prática da fé. Os jovens, 
hoje, por exemplo, querem ir à realidade, vendo, sentindo, tocando, re-
fletindo e agindo. A experiência é condição inicial de conscientização”12. 

A partir de uma experiência profunda surgida da fé, muitas outras prá-
ticas podem nascer e aos poucos a transformação social vai sendo realida-
de. A fé está colada ao cotidiano, à cultura, à vida e motiva a realizar obras, 
pois fé sem obras é morta (Tg 2, 14-26). A fé, portanto, leva ao encontro 
com outras pessoas, realidades e contextos. Ela desacomoda e torna con-
creto o chamamento para ser Igreja em saída, e não fechada em si. 

Na Palavra de Deus, aparece constantemente esse dinamis-
mo de “saída”, que Deus quer provocar nos crentes. Abraão 
aceitou o chamado para partir rumo a uma nova terra (cf. 
Gn 12, 1-3). Moisés ouviu o chamado de Deus: “Vai; eu te 
envio” (Ex 3, 10), e fez sair o povo para a terra prometida (cf. 
Ex 3, 17).  A Jeremias disse: “Irás aonde Eu te enviar” (Jr 1, 7). 
Naquele “ide” de Jesus, estão presentes os cenários e os de-
safios sempre novos da missão evangelizadora da Igreja, e 
hoje todos somos chamados a esta nova “saída” missionária 
(FRANCISCO, 2014, nº20). 

Nessa saída, o encontro pode e precisa se dar com pessoas, realida-
des e contextos que estão fora do universo Católico. Em nome da fé em 
Jesus, quem entende o serviço a alguém como um ministério, coloca-se 
entre as pessoas aberto/a ao diálogo e busca concentrar forças em torno 
das causas que unem e não diante daquilo que separa ou divide. 

11  Cf. nº 152 do Diretório Nacional de Catequese da CONFERÊNCIA NACIONAL DOS BISPOS 
DO BRASIL - CNBB, 2005. 

12  PROVÍNCIA MARISTA DO RIO GRANDE DOS SUL. Diretrizes da Ação Evangelizadora 2011, p. 25.

1.6  Acompanhamento
Acompanhamento significa “comer o mesmo pão”, estar junto com, 

importar-se, inteirar-se, conectar-se, compreender, caminhar com, viver 
intensamente as situações e as relações. É desafiar o/a voluntário/a a res-
ponsabilizar-se por suas ações e assumir a corresponsabilidade na conti-
nuação do projeto de Jesus inspirado/a em São Marcelino Champagnat. 

Acompanhar implica seguir na mesma direção, observar a marcha, 
compartilhar da mesma utopia, participar dos mesmos sentimentos, 
orientar. Acompanhar é contribuir para responder aos porquês. É ajudar 
a descobrir a razão por trás dos objetivos e motivos imediatos que co-
mandam a maior parte do comportamento diário. É contribuir na forma-
ção do caráter que orienta as escolhas que são feitas.

Se acompanhar é contribuir para o projeto vital da pessoa sendo uma 
presença significativa junto dela, o acompanhamento, a quem propor-
cionamos experiências de voluntariado, é algo inegociável e precisa ser 
qualificado. Ele não se inscreve na lógica da fiscalização, mas na lógica 
da mística evangélica do carisma marista que impulsiona a seguir Jesus 
de Nazaré e torná-lo conhecido e amado.  

Assim, o acompanhamento é um ministério que traduz nosso ser-
viço educativo evangelizador nos posicionando nos diversos terri-
tórios onde atuamos como presença fortemente significativa. É no 
acompanhamento que revelamos nosso carisma.

3.9  Acompanhamento



3332

PARCERIAS E 4 INTERFACES
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1.7 No âmbito da Rede Marista

4.1.1 Da Rede Marista com ONGs
A parceria com uma Organização Não Governamental - 

ONG é o que possibilita o amparo legal no desenvolvimento 
do Programa Voluntariado. A ONG com a qual temos parce-
ria é a Associação do Voluntariado e da Solidariedade (Ave-
sol13). Há a possibilidade de parcerias com outras ONG’s, de 
acordo com as demandas e possibilidades de cada espaço 
de missão da Rede, porém salientamos que a preferência é 
pela Avesol devido a sua identificação e comprometimento 
com o carisma marista, sua larga experiência e compreen-
são de voluntariado. 

4.1.2 Entre espaços de missão 
As interfaces entre espaços de missão da Rede em rela-

ção ao voluntariado são desejadas e precisam ser promovi-
das intencionalmente. Quando forem possíveis e cabíveis, 
que aconteçam trocas de experiências, partilhas, criação de 
projetos, programas e ações para a superação de desafios 
comuns, momentos de celebração das alegrias, criação de 
grupos de estudo, vivências e integração. 

13  Fundada no ano de 2002, a Associação do Voluntariado e da Solidarieda-
de - AVESOL é uma entidade de assistência social, sem fins lucrativos e tem 
como missão promover ações de voluntariado e de solidariedade, apoiando 
grupos e comunidades organizadas em busca da transformação e justiça 
social. Sua atuação é fundamentada na educação popular, possui como 
campo preferencial de trabalho a Economia Solidária, o Voluntariado e a 
Assessoria a Projetos Sociais. Fonte: www.avesol.org.br/p/avesol.html

4.1.3 Entre grupos juvenis 
Caso um espaço de missão da Rede tenha mais de um 

grupo juvenil organizado (Grêmio estudantil, grupos da 
PJM14, Voluntariado, Escoteiros...) procure-se promover a in-
tegração/interação dos grupos. Experiências assim fortale-
cem a identidade grupal, podem desafiar os grupos a uma 
colaboração entre eles, motivam o sentido de coletividade 
e sinergia em torno de causas comuns.

1.8  No âmbito Interprovincial
Diz respeito ao voluntariado que acontece entre as Pro-

víncias Maristas do Brasil e de outros países. Pode se dar atra-
vés do envio e/ou recebimento de voluntários/as com a ida-
de mínima de 18 anos15. Quem articula16 experiências nesse 
âmbito é o Coordenador Provincial de Voluntários (CPV) da 
Coordenação de Pastoral, seguindo as diretrizes do Secreta-
riado Colaboração para a Missão Internacional (CMI)17.

14  Pastoral Juvenil Marista.
15  Embora, aqui, apontemos a idade de 18 anos, considere-se exceção a 

orientação da Umbrasil que é de 16 anos (cf. UMBRASIL, 2015, p.37) para 
experiências entre províncias maristas do Brasil.

16  Essa articulação implica também acompanhar e cuidar da formação dos/
as voluntários/as para esse nível.

17  CMI é um secretariado do Instituto Marista com a finalidade de formar co-
munidades internacionais e interprovinciais, abertas aos Irmãos e leigos/
as maristas, para atender a novos campos de missão de fronteira; fortale-
cer o desenvolvimento futuro da Missão ad gentes na Ásia, e estendê-la a 
outras regiões em que são percebidas necessidades; estabelecer, em apoio 
à nossa Missão, um serviço de voluntariado marista, com membros que se 
dispõem a atuar em nossos campos de apostolado que o necessitem, ou 
estejam dispostos à mobilização em casos de emergência. Veja mais em: 
http://www.champagnat.org/000.php?p=139#sthash.TSBhbdQA.dpuf

4.1 No âmbito da Rede Marista

4.2 No âmbito Interprovincial
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1.9 Quanto às atribuições

5.1.1 Da Coordenação de Pastoral
a. Coordenar o Programa Voluntariado.

b. Fomentar o voluntariado em nível de Rede.

c. Realizar a interlocução com Presidência e Conselho Provincial.

d. Ser elo com o Secretariado Colaboração para Missão Interna-
cional (CMI).

e. Promover a capacitação aos/às responsáveis pelo voluntariado 
nos espaços de missão da Rede.

f. Garantir o acompanhamento aos Supervisores de Pastoral das 
Gerências Social e Educacional dos Colégios e Unidades Socais, 
ao Diretor do Centro de Pastoral e Solidariedade da PUCRS e à 
Coordenadora do Serviço de Pastoral e Solidariedade do HSL por 
meio de planejamento, registro e avaliação periódica.

g. Manter e ampliar a articulação e parcerias com ONG’s.

h. Possibilitar experiências de voluntariado na região amazônica.

i. Elaborar subsídios.

j. Produzir e distribuir simbologia (mochila, sandália e álbum).

5.1.2 Da Supervisão de Pastoral das Gerências Social 
e Educacional, da Direção do Centro de Pastoral 
e Solidariedade da PUCRS e da Coordenação do 
Serviço de Pastoral e Solidariedade do HSL

a. Coordenar a implementação do Programa Voluntariado no seu 
empreendimento.

b. Realizar o acompanhamento do/a responsável pelo voluntariado 
do espaço de missão por meio de planejamento, registro e ava-
liação periódica.

c. Manter a articulação com Avesol ou outra ONG.

d. Fomentar o voluntariado em seu empreendimento.

e. Incentivar a divulgação do voluntariado.

5.1.3 Do Serviço de Pastoral 
a. Coordenar o Programa Voluntariado no seu espaço de missão. 

b. Acompanhar o/s voluntário/s ou grupo/s por meio de planeja-
mento, registro e avaliação periódica.  

c. Indicar entidades para conveniar com Avesol ou outra ONG18, ve-
rificando: alinhamento de proposta, estrutura física, pessoa refe-
rência e abertura para vincular-se. 

d. Cadastrar os/as voluntários/as. 

e. Proporcionar a formação para os/as voluntários/as.

f. Zelar pela documentação necessária do/a voluntário/a.

g. Fomentar o voluntariado no seu espaço de missão.

h. Promover a divulgação do voluntariado.

5.1.4 Da AVESOL ou outra ONG 
a. Garantir o respaldo jurídico/legal.

b. Conveniar entidades verificando: situação cadastral, pessoa de 
referência, sustentabilidade, contexto local, análise das deman-
das, preenchimento de formulário e assinatura do convênio.

18  Quando o caso for este, deve-se comunicar à Coordenação de Pastoral para que seja feita 
a articulação e alinhamento em nível de Rede.

5.1 Quanto às atribuições
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c. Realizar assessoria técnica aos empreendimentos.

d. Trabalhar articuladamente com os/as responsáveis pelo Progra-
ma Voluntariado nas diversas instâncias da Rede Marista.

e. Arquivar a documentação dos/as voluntários/as e entidades con-
veniadas.

f. Certificar os/as voluntários/as.

5.1.5 Da entidade conveniada 
a. Manter convênio junto à Avesol ou outra ONG.

b. Disponibilizar pessoa referência para acompanhar o/s voluntá-
rio/s ou grupo/s por meio de planejamento, registro e avaliação 
periódica.

c. Participar das capacitações promovidas pela Avesol ou outra 
ONG.

d. Fornecer recursos materiais para o voluntariado.

e. Apresentar relato do trabalho realizado pelos/as voluntários/as 
à AVESOL/ONG e  ao espaço de missão da Rede que lhe envia 
voluntários/as.

e.1  Quanto ao mapa de relações
O mapa que segue pretende situar as instâncias do voluntariado na 

Rede Marista e com qual nível cada uma delas tem relação.

e.2  Quanto ao acompanhamento
O acompanhamento é uma opção pedagógica na Rede Marista. Nes-

se sentido, a responsabilidade primeira em acompanhar é de quem en-
via voluntários/as, pois esse é quem tem a intencionalidade da atuação 
que poderá acontecer de forma individual ou grupal. 

A forma grupal diz respeito à constituição de um grupo que deverá 
organizar e realizar a experiência de voluntariado como grupo e o acom-
panhamento também deverá ser grupal. Caracteriza-se dessa forma, 
porque todos/as os/as participantes praticam suas ações e projetos em 
uma mesma entidade conveniada e atuam em grupo. 

5.2  Quanto ao mapa de relações
5.3  Quanto ao acompanhamento
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Para garantir um acompanhamento grupal, algumas orientações prá-
ticas precisam ser seguidas.

a. Considerar a idade mínima de 14 anos de idade.

b. Apresentar a concepção do voluntariado marista voltado à Cultu-
ra da Solidariedade.

c. Dar tempo e escutar as motivações de cada integrante do grupo.

d. Constituir o grupo por interesse ou que tenham a mesma finali-
dade de ação.

e. Criar uma quantidade de grupos compatível com a capacidade 
de acompanhamento. 

f. Ter um número mínimo de 10, e no máximo de 25, participantes 
por grupo.

g. Estabelecer um calendário de reuniões periódicas a partir das ne-
cessidades e possibilidades do grupo.

h. Organizar o grupo internamente pelo menos com as funções de 
coordenador/a e secretário/a. Outras funções podem ser estabe-
lecidas a partir das necessidades do grupo.

i. Explicar os passos legais: sobre documentação, o acompanhamento 
por parte da ONG e, quando necessário, solicitar assessoria junto ao 
Supervisor de Pastoral ou ao Coordenador Provincial de Voluntários.

j. Realizar pesquisa de entidades envolvendo os/as voluntários/as 
para decidir em qual farão o voluntariado, analisando itens como:

• Urgência (qual é a necessidade? ou, do que precisam? e 
sempre relacionar com as expectativas e habilidades do 
grupo perguntando-se: vamos conseguir satisfazer a ne-
cessidade da entidade?).

• Impacto (qual o impacto para o/a voluntário/a, para a enti-
dade, para a comunidade, município...).

• Deslocamento (distâncias, logística, tempo, segurança...).

k. Caso um espaço de missão da Rede organize mais de um grupo 
de voluntariado, sugere-se a integração/interação desses, bem 
como com os de outros espaços de missão da Rede. 

l. Participar das ações do grupo e ser presença significativa. 

m. Elaborar o plano de ação do grupo, com o grupo, enfatizando a 
transformação humana e social almejada.

n. Cuidar para que cada grupo faça o registro da caminhada grupal, 
mesmo que cada voluntário faça o seu.

Já a forma individual é quando voluntários/as realizam a experiên-
cia individualmente e são acompanhados/as de forma individual. 

Para que o acompanhamento individual seja compatível com a mística 
do Programa, “é necessário partir do sujeito, de sua realidade e de seu contex-
to; discernir a partir da dimensão da fé e incentivar a uma ação concreta de 
transformação pessoal e engajamento coletivo” (REDE MARISTA, 2015, nº45).

Alguns passos para o acompanhamento à forma individual de volun-
tariado, além dos citados anteriormente a partir do documento Evange-
lizadores entre os jovens.

a. Reservar tempo para a escuta do/a voluntário/a.

b. Realizar visitas às entidades onde o/a voluntário/a estiver atuando. 

c. Avaliar se a prática do/a voluntário/a está alinhada à concepção 
do voluntariado marista.

d. Identificar demandas do/a voluntário/a e contribuir na busca de 
possíveis soluções. 

e. Obter informações sobre como o voluntário/a está sentindo o 
acompanhamento por parte da ONG.

f. Motivá-lo/a a participar em atividades de formação relativas ao 
voluntariado.
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f.1 Quanto ao planejamento
Cada espaço de missão deverá realizar o seu planejamento utilizando-

-se de metodologias que respondam às opções/objetivos estratégicos da 
Rede Marista. Deverá contemplar as particularidades internas e prever as 
mais diversas situações, sendo indispensável definir procedimentos para:  

a. A apropriação da história do voluntariado em seu espaço de missão.

b. A divulgação do Voluntariado em seu espaço de missão.

c. O recebimento de voluntários/as.

d. A criação de grupos de voluntariado quando for o caso.

e. O envio de voluntários/as.

f. O acompanhamento.

g. O encaminhamento de colaborador/a, familiares ou pessoas sem 
vínculo marista direto19 para a Avesol.

g.1 Quanto aos/às colaboradores/as, familiares e 
pessoas sem vínculo marista direto 

 Pode ser que colaboradores/as ou pessoas sem vínculo marista di-
reto, a partir dos 18 anos de idade, manifestem interesse em ser volun-
tários/as aos/às responsáveis pelo voluntariado nas Unidades Maristas, a 
Irmãos que não estão trabalhando em Unidades Maristas ou ao Coorde-
nador Provincial do Laicato. 

Nesse sentido orienta-se:

a. Apresentar o voluntariado marista e suas possibilidades. 

b. Solicitar o preenchimento do Cadastro de Voluntários20. 

19  As pessoas ‘sem vínculo marista direto’ são: familiares de Irmãos, de colaboradores/as, de 
Leigos/as Maristas de Champagnat, ex-alunos/as, ex-educandos/as, fornecedores/as, ami-
gos/as e outros. 

20  Formulário para registro de dados fornecido pela Avesol.

c. Encaminhar Cadastro de Voluntários para a AVESOL21 ou ao Coor-
denador Provincial de Voluntários22. 

Caso a pessoa interessada mantenha vínculo empregatício, orienta-
-se para que esta não realize o voluntariado na Unidade onde realiza 
suas atividades profissionais.

c.1  Quanto à simbologia
Conforme Leonardo Boff, os símbolos são manifestações expressivas 

da interioridade humana. Eles comunicam sentidos profundos. “O mun-
do humano, mesmo material e técnico, nunca é só material e técnico; é 
simbólico e carregado de sentido” (BOFF, 1995. p. 11). Por isso, para que 
seja contemplada essa forma de significação das experiências vividas 
com o voluntariado, assumimos a simbologia apresentada nas “Orienta-
ções para o voluntariado do Brasil Marista”, que marcam as fases impor-
tantes no processo que uma pessoa vive ao servir como voluntário/a. 

O primeiro símbolo é a Mochila. Ela significa a fase da preparação. 
Remete a lembrar tudo o que é preciso providenciar antes de partir para 
o voluntariado. (cf. UMBRASIL, 2015. p. 42). A mochila será entregue para 
voluntários/as que realizarem voluntariado no âmbito Interprovincial.

O segundo símbolo é a Sandália. Evoca o tempo de atuação, o de-
senvolvimento da ação, o voluntariado em si. As sandálias motivam a 
colocar os pés na realidade, caminhar ao encontro do/a outro/a e viven-
ciar por inteiro a experiência (cf. UMBRASIL, 2015. p. 44). Será entregue 
para cada voluntário/a da Rede Marista em momento organizado pelo 
espaço de missão da Rede para marcar o início da atuação do/a volun-
tário/a na entidade. 

21  O Cadastro de Voluntário deverá ser enviado para a Avesol quando a pessoa não tem inte-
resse em realizar voluntariado interprovincial.

22  O Cadastro de Voluntário deverá ser enviado para o Coordenador Provincial de Voluntários 
da Coordenação de Pastoral, quando a pessoa manifestar interesse em realizar o volunta-
riado interprovincial.

5.4 Quanto ao planejamento

5.5  Quanto aos/às colaboradores/as, familiares   
  e pessoas sem vínculo marista direto 

5.6  Quanto à simbologia
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O Álbum é o terceiro símbolo que possibilitará a memória da expe-
riência realizada e, quando visualizado por outras pessoas, poderá des-
pertar nelas o desejo de viver experiências semelhantes (cf. UMBRASIL, 
2015. p. 45). Cada voluntário/a receberá um Álbum em momento dis-
cernido e organizado pelo espaço de missão da Rede. Nele será possível 
fazer os registros individuais em forma de texto, fotografias, desenhos, 
dentre outros.

c.2 Quanto à avaliação
Avaliar permite rever para ver melhor e continuar caminhando com 

a consciência da conectividade entre as mais diversas experiências que 
o Programa possibilita. 

A Coordenação de Pastoral fará anualmente uma avaliação geral do 
Programa Voluntariado, envolvendo pessoas estratégicas na sua gestão/
desenvolvimento, considerando os aspectos citados abaixo. 

• Qualitativos: planos de ação do espaço de missão e sua coe-
rência com o objetivo geral do Programa; efetividade das atri-
buições; desenvolvimento de atividades de interface e parcerias; 
formação de grupos de estudo, vivência; processo de entrega e 
de significação dos símbolos; principais dificuldades; boas práti-
cas; divulgação do que é feito.

 • Quantitativos: número de voluntários/as; número de grupos; 
número de reuniões, número de entidades que recebem volun-
tários/as maristas; número de desistências; número de certifica-
dos entregues; número de atividades de divulgação; número de 
responsáveis; número de colaboradores/as que manifestam inte-
resse; número de encaminhamentos para ONG. 

Em cada espaço de missão marista, a avaliação se dará de maneira 
processual, ou seja, após a vivência de cada experiência e sempre que se 
perceba a necessidade. Avaliação é parte do processo e precisa envolver 

os/as voluntários/as, as entidades e a Avesol/ONG. Que haja, também, 
como parte do ritual de encerramento do voluntariado, uma avaliação 
do processo como um todo sob esses aspectos. 

a. Adesão dos/as voluntários/as aos símbolos propostos.

b. Utilização do Álbum por parte dos/as voluntários/as.

c. Significados evocados pelas Sandálias.

d. Contribuição do Álbum para o acompanhamento.

e. Processo de planejamento do voluntariado. 

f. Efetividade do Serviço de Pastoral em coordenar o voluntariado. 

g. Desafios do acompanhamento a voluntário/as. 

h. Processo de indicação de entidades para conveniar com a Avesol 
ou outra ONG.

i. Logística do Cadastramento dos/as voluntários/as.

j. Formação para os/as voluntários/as.

k. Encaminhamentos de documentação dos/as voluntários/as com 
a Avesol.

l. Fomento do voluntariado em seu espaço de missão. 

m. Divulgação do voluntariado em seu espaço de missão.

É fundamental que o processo desencadeado pelo Programa 
Voluntariado seja avaliado, e os responsáveis, nos mais diversos níveis, 
recebam devolutivas com elementos pontuais que necessitam maior 
atenção para reencaminhar as práticas e atingir o objetivo de contribuir 
com a construção da Cultura da Solidariedade.

5.7 Quanto à avaliação
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9.1 O papel das Ações emergenciais
As possibilidades sobre o que se pode fazer como voluntário/a são 

imensas. A criatividade diante de dados, fruto da leitura crítica dos con-
textos onde estão os espaços de missão da Rede, podem levar a uma 
diversidade de ações.  

O voluntariado com enfoque educativo, como o que pretendemos 
desenvolver na Rede Marista, reduz sua função profética caso concen-
tre suas forças apenas nas consequências dos problemas que afetam 
as sociedades. Ele levará a perguntar-se sobre as causas e, por conse-
quência, interferir nelas. Sabemos, porém, que situações emergenciais 
impactam fortemente a vida e precisam de respostas urgentes. Não 
deixemos de contribuir com essas respostas. Elas são necessárias em 
um determinado período.

Nesse sentido, nossa solidariedade é interpelada diante de calamida-
des públicas23 ainda mais quando são resultado de fenômenos naturais. 
Os governos, nas mais diversas esferas, possuem mecanismos para salva-
guardar as populações atingidas, chamados de Defesa Civil. Em muitos 
casos, as ações desse serviço são executadas por voluntários/as e pro-
fissionais com habilidades e ferramentas específicas para cada situação.

O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA, classifica as ações 
pontuais com curto tempo de duração como:

23  É uma situação anormal, provocada por desastres, causando danos e prejuízos que impli-
quem o comprometimento substancial da capacidade de resposta do poder público. (cf. 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Calamidade, acesso em 08/03/2016).

(...) qualquer atividade realizada para atender às comuni-
dades nas áreas de assistência social, alimentação, saúde, 
educação e desenvolvimento comunitário, dentre outras. 
Essas atividades abrangem desde pequenas doações even-
tuais a pessoas ou instituições até grandes projetos mais 
estruturados24.

Um voluntariado de poucas horas, portanto, é possível e necessário 
diante de urgências que precisam de respostas rápidas. Eles têm um pa-
pel mobilizador, mas para ir além da mobilização precisam ser refletidas, 
rezadas e avaliadas. Elas podem despertar a sensibilidade para ações 
continuadas e precisamos propor e desafiar as pessoas a um voluntaria-
do sistemático e duradouro, a fim de ir além do assistencialismo.

24 (http://www.ipea.gov.br/acaosocial/articlef013.html?id_article=9, acesso em 08/03/2016)

O papel das Ações emergenciais

ANEXOS
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Indicação de entidade para convênio com a Avesol 

a) Fase 1 (de responsabilidade do espaço de missão da Rede)

Nº CRITÉRIO DESCRIÇÃO

1

Alinhamento 
da proposta de 
voluntariado 
entre o espaço de 
missão da Rede e 
a entidade.

É um diálogo com o/a responsável da entidade para 
apresentar o processo de voluntariado da Rede Marista 
e a intencionalidade do espaço de missão da Rede. É o 
momento de verificar/perceber se a entidade está disposta 
a ter uma relação de parceria no desenvolvimento da ação. 
É importante considerar que nada está definido nessa 
fase, ou seja, é momento de sondagem, e o diálogo não 
pode alimentar uma expectativa de que de fato a parceria 
acontecerá. 

2
Estrutura física 
mínima da 
entidade.

É uma sondagem a fim de saber sobre a compatibilidade 
entre o que se pretende desenvolver e as condições do 
espaço físico da entidade. Salienta-se que, talvez, a maior 
necessidade da entidade seja justamente a falta de espaço 
físico e pode ser um dado que desafia nosso voluntariado.

3

Disponibilidade 
de pessoa-
referência para o 
voluntariado na 
entidade 

É necessário que a entidade disponibilize uma pessoa para 
fazer as interlocuções relativas ao desenvolvimento da ação 
e seja referência junto às demandas do voluntariado de 
acordo com atribuições específicas.

4
Abertura para 
vincular-se com a 
Avesol

Informar que a efetivação da parceria contará com o 
amparo legal da Avesol.  É o momento de falar, de modo 
geral, sobre as atribuições da Avesol junto à entidade e 
saber se a mesma está disposta a receber a Avesol para 
encaminhamentos técnicos.

Obs.: caso a entidade atenda pelo menos ao critério 1 e 4, o/a responsável pelo voluntaria-
do do espaço de missão da Rede comunicará a Avesol para dar continuidade ao processo 
de convênio conforme critérios da FASE 2, de responsabilidade do COORDENADOR DO 
VOLUNTARIADO da Avesol.

b) Fase 2 (de responsabilidade do Coordenador do voluntariado da Avesol)

Nº CRITÉRIO DESCRIÇÃO

1 CNPJ
Verificar situação cadastral da entidade, quando viável e 
coerente, solicitar o documento.

2 Pessoa de referência 
na entidade 

Certificar-se de que a entidade disponibilizará uma 
pessoa para fazer as interlocuções relativas ao 
desenvolvimento da ação e seja referência junto às 
demandas do voluntariado de acordo com atribuições 
específicas.

3 Identificação do 
contexto local

Trata-se de registrar questões como: localização, 
deslocamento, pontos de referência, cultura local, 
histórico...

4 Análise das 
demandas

É o momento de ouvir quais as necessidades da 
entidade: o que mais precisa? Quais são as maiores 
urgências? Esse processo serve para ter elementos na 
preparação dos/as voluntários/as. Elas são apresentadas 
na entrevista do/a voluntário/a ou em reunião do grupo 
para o discernimento sobre qual ação irá realizar.

5

Preenchimento de 
formulário intitulado 
“Cadastro da 
entidade Social” 

É preenchido um formulário com dados da entidade 
que proporcionará informações para definição do perfil 
da mesma.

6 Assinatura do “Termo 
de Convênio”

É um documento impresso que descreve as implicações 
jurídicas da Conveniada junto à Conveniente. 

Obs.: Depois de analisar os seis (6) critérios, a Avesol informará seu posicionamento por 
escrito ao responsável pelo voluntariado do espaço de missão da Rede e à entidade. Caso 
o posicionamento declare a entidade não apta, o/a responsável do espaço de missão 
da Rede deverá analisar as razões e discernir o que informar ao grupo/voluntário/a, 
resguardando assuntos que exijam sigilo.
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9.2 Voluntariado Marista
O logotipo do Voluntariado Marista é o elemento gráfico de identifi-

cação das iniciativas do Programa Voluntariado da Rede Marista. Ele foi 
adaptado a partir do logo criado para identificar os grupos de volunta-
riado na Educação Básica.

Um logotipo é uma representação visual repleta de sentidos, mas 
não garante a completude do significado daquilo que representa. O 
logo do voluntariado traz em sua gênese o respeito à diversidade e a 
promoção da cultura da solidariedade, expressa no sentido da coletivi-
dade, da união de sujeitos em torno de um mesmo ideal. Esses são os 
sentidos almejados na combinação de diversas cores, das mãos unidas e 
do coração que conecta os elementos centrais do logo.

A seguir, detalhamos os sentidos de cada elemento: 

 

Voluntariado
Marista

• Mãos entrelaçadas: simbolizam o sentido de cole-
tividade, encontro e união, que são a base do volun-
tariado/a. Ser voluntario/a é trilhar um caminho que 
nos leva ao encontro do/da outro/outra e de outras 
realidades, portanto, não se trata de um caminhar 
solitário, mas sempre em comunhão e em espírito 
de fraternidade. O entrelaçar das mãos conecta es-
ses sentidos, e também as cores, simbolizando que, 
juntos/as, os/as voluntários/as acabam tornam-se 
parte da realidade onde se inserem, transformando-
-a e transformando a si mesmos.

• Cores: as cores diversas no centro do logo represen-
tam a diversidade de pessoas e realidades envolvi-
das na prática do voluntariado.

• Coração: o conjunto dos elementos está no centro 
de um coração. É ele que reúne, que acolhe, que dá a 
forma final e é o princípio de tudo, a motivação que 
leva uma pessoa a ser voluntária: a paixão pela vida, 
o sentido de sua existência, o respeito e a valoriza-
ção do/da outro/outra e o desejo de contribuir para 
uma sociedade baseada no amor e na solidariedade.

Logotipo do Programa
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ANOTAÇÕES ANOTAÇÕES
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