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INTRODUÇÃO
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CHAMADOS
A IR MAIS LONGE...
Estar em movimento é uma característica marista que herdamos do nosso 
fundador. O Pe. Champagnat não parava quieto, envolvido com as visitas 
aos paroquianos, a catequese, o acompanhamento aos primeiros Irmãos, 
o trabalho braçal para construir L’Hermitage, o esforço de ampliar as 
escolas maristas, as articulações para legalizar o Instituto... Em tudo se 
mostrava um homem dinâmico e comprometido com o sonho de tornar 
Jesus Cristo conhecido, amado e seguido. Esse sonho incluía o desejo de 
ser missionário em outras terras, e ele motivava outras pessoas a sair em 
missão, para que o Carisma chegasse a todas as dioceses do mundo.

O mesmo sentido de movimento motivou o Ir. Seán Sammon, Superior Geral 
do Instituto (2001-2009), a convidar os Irmãos Maristas ao discernimento e 
acolhida do chamado de Deus para uma experiência de Missão Ad Gentes, 
especialmente na Ásia. O convite foi acolhido por Irmãos, Leigas e Leigos, 
que se dispuseram a fazer a missão acontecer em um chão diferente 
daquele em que viviam. Gente que deixou o espírito missionário do Pe. 
Champagnat movimentar seus corações e acolheu outras realidades como 
lugar de viver e transmitir o Carisma.

Em 2012, o Ir. Emili Turú – Superior Geral, em sua carta Até os confins da 
terra, motivou a participação em experiências de voluntariado, além da 
Missão Ad Gentes, e dirigiu o convite a todos os Maristas de Champagnat: 
Se sentes o chamado a entregar alguns anos de tua vida ao serviço da 
missão marista, além das fronteiras de tua Província ou de teu país, animo-
te a dar um passo adiante e manifestar tua disponibilidade, seja para um 
longo período de tempo, seja para presenças mais breves1. 

1 . Até os confins da terra, p. 18-19
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Essa disponibilidade para colocar-se em movimento é uma maneira de 
assumir a internacionalidade do Instituto e fortalecer a solidariedade 
entre as Províncias e Distritos. A partir das realidades complexas do Brasil 
Marista, onde transitamos por espaçotempos de múltiplas tessituras, 
culturas e linguagens, podemos contribuir com as outras regiões do 
Instituto e também receber contribuições delas. Como estamos acolhendo 
esse chamado no Brasil Marista? Que movimentos realizamos nas 
Províncias?

Estas perguntas nos trazem até este documento, que foi elaborado para 
fortalecer as experiências de voluntariado que já temos no Brasil Marista 
e provocar a realização de experiências inéditas nesse campo. Para isso, 
aprofunda os conceitos e fundamentos do voluntariado, seus âmbitos e 
ambientes e quem são os voluntários maristas; depois descreve os aspectos 
práticos do voluntariado: o itinerário, as atribuições dos responsáveis e as 
questões legais relacionadas. O documento perfaz um caminho pedagógico: 
ajuda a compreender o que é o voluntariado; apresenta fundamentos sociais, 
eclesiais e maristas; detalha como organizar as experiências; e motiva a uma 
resposta pessoal ao chamado de Deus para colocarmo-nos em movimento, 
seguindo a tradição do nosso fundador.
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Segundo o Papa Francisco, na Palavra de Deus aparece constantemente um 
dinamismo de saída: “sair da própria comodidade e ter a coragem de alcançar 
todas as periferias que precisam da luz do Evangelho2.”   É este o espírito que 
esperamos das Províncias para acolher todas as regiões do Instituto como 
parte de seu próprio território: doar de nós para outros lugares, acolher no 
coração os apelos da realidade e ampliar nossa visão sobre o mundo e a 
missão maristas. Desta forma, crescemos juntos e fazemos crescer sempre 
mais o Carisma que nos reúne como Maristas de Champagnat.

Que a Boa Mãe, discípula missionária e caminhante na fé, em movimento para 
ajudar Isabel, atenta aos convidados da festa de Caná, presença significativa 
na Igreja nascente, seja para nós exemplo de disponibilidade missionária. Que 
seu Filho nos conduza para onde nossa presença se faz necessária.

Um abraço,

Ir. José Wagner Rodrigues da Cruz

2 . Evangelii Gaudium, 20.
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“É fazendo os outros felizes que 
encontramos a nossa própria 
felicidade.”



1. INTRODUÇÃO
De acordo com a Organização das Nações Unidas (ONU), “voluntário é o jovem, 
adulto ou idoso que, devido a seu interesse pessoal e seu espírito cívico, dedica 
parte do seu tempo, sem remuneração, a diversas formas de atividades de 
bem-estar social ou outros campos”3. O voluntário cumpre seu papel social, 
exerce e promove a cidadania.

Neste sentido, o voluntariado é uma via de mão dupla: ao mesmo tempo 
em que os voluntários contribuem para a transformação social por meio da 
troca de saberes e fazeres, proporcionando melhorias nas comunidades, eles 
próprios encontram seu lugar na sociedade e se transformam.

No Instituto Marista, o voluntariado cria oportunidades para a vivência radical 
da missão em espaçotempos multiculturais, na construção da cultura do 
bem-viver. Este documento foi elaborado para potencializar as iniciativas 
provinciais, interprovinciais, internacionais e Ad Gentes de voluntariado do 
Brasil Marista, com os seguintes objetivos:

3 . Cf. Voluntariado da ONUBR – Nações Unidas no Brasil. Disponível em:
http://www.onu.org.br/faca-parte-da-onu/voluntariado/ acesso em 28 de julho de 2014.

• Alinhar as concepções e desenvolvimento das iniciativas de   
 voluntariado do Brasil Marista, considerando as questões legais
 e as orientações do Instituto.

• Nortear processos de acolhida, formação, acompanhamento
 e avaliação dos voluntários.

• Oferecer indicativos para o planejamento, monitoramento,
 avaliação e sistematização das experiências de voluntariado.

• Fortalecer e integrar as iniciativas de voluntariado das Províncias.

• Fomentar experiências interprovinciais de voluntariado,
 ampliando a atuação em redes.
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As orientações partem das experiências de voluntariado desenvolvidas nas 
Províncias, consideram os apelos do Instituto para ampliar o alcance dessas 
iniciativas e apontam possibilidades para fortalecer a missão marista no 
Brasil. Assim, podem contribuir para intensificar a atuação dos Maristas de 
Champagnat em diversas realidades que demandam uma presença apostólica 
significativa, especialmente a partir dos apelos das periferias . Irmãos, Leigos, 
colaboradores, estudantes, educandos e voluntários são chamados a converter 
o coração para situações e contextos de vulnerabilidade, comprometer-se 
com a cultura da solidariedade e contribuir para que essas realidades sejam 
transformadas.

CULTURA DO BEM-VIVER

Expressão dos povos latino-americanos que significa “o processo de vida em plenitude”, resultante 
da harmonia entre vida pessoal e social, equilibradas material e espiritualmente. Primeiramente 
é um saber viver e em seguida um saber conviver: com os outros, com a comunidade, com a 
Divindade, com a Mãe Terra, com suas energias presentes nas montanhas, nas águas, nas 
florestas, no sol, na lua, no fogo e em cada ser (BOFF). Ao contrário do paradigma capitalista, 
centrado apenas no “ter”, o Bem Viver sustenta “a satisfação das necessidades, a consecução 
de uma qualidade de vida e morte dignas, o amar e ser amado, e o florescimento saudável de 
todos, em paz e harmonia com a natureza, para o prolongamento das culturas humanas e da 
biodiversidade” (GALLEGOS). Para isso, integra o ser humano e a coletividade, sustentando-se 
também no “ser”, “estar”, “fazer” e “sentir”, associando os objetivos da sociedade, dos territórios, 
das diversas identidades coletivas e de cada indivíduo, visto como um ser humano/coletivo, 
universal e particular. 
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2. O VOLUNTARIADO MARISTA
O Instituto Marista tem como missão tornar Jesus Cristo conhecido, amado e 
seguido entre as crianças, adolescentes e jovens, em diversos espaçotempos, 
tais como colégios, escolas sociais, centros sociais, centros de juventude, 
universidades, hospitais, comunidades. Nestas Unidades, Irmãos e 
colaboradores se responsabilizam por concretizar as dimensões da missão 
marista: educação, evangelização, solidariedade e Advocacy.

Algumas unidades também contam com a participação de voluntários que, 
comprometidos com a causa do Evangelho na construção de um mundo mais 
justo, sustentável e solidário, encontram espaços e possibilidades de doar 
seus talentos pessoais para causas de interesse comunitário. Muitas dessas 
iniciativas de voluntariado estabelecem pontes com distintas realidades 
sociais e contribuem com a ação cidadã de outras organizações eclesiais, 
governamentais e da sociedade civil. 

O XXI Capítulo Geral do Instituto, vislumbrando horizontes de futuro, definiu 
como proposta de ação “estabelecer, em apoio à nossa missão, um serviço 
de voluntariado marista, cujos membros se disponham a atuar em nossos 
campos de apostolado, que o necessitem, e estejam dispostos a mobilizar-
se em situações de emergência”4.  Nesta perspectiva, o voluntariado marista 
é indissociável da missão legada por São Marcelino Champagnat. Sua visão 
integral do ser humano orienta as ações realizadas conjuntamente por Irmãos, 
leigas, leigos, colaboradores e voluntários, sejam eles adolescentes, jovens, 
adultos ou idosos.

O voluntariado possibilita formas de intervenção nas diversas realidades, em 
vista de construir pontes de diálogo e de encontro5 e superar as fronteiras 
sociais, econômicas, políticas, culturais e religiosas que alimentam o 
individualismo e a desigualdade, mazelas sociais que contribuem para as 
diversas formas de violência presentes na sociedade.

4 . XXI Capítulo Geral, p. 43

5 . Deu-nos o nome de Maria, p. 58
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Ser voluntário é responder a um chamado para viver a solidariedade, 
partilhando talentos humanos e recursos materiais. É, assim, uma ação 
marista que contribui para a construção de uma nova sociedade, pautada em 
relações fraternas, justas e comprometidas com o bem comum.

A contribuição voluntária com a missão cristã é reconhecida pela Igreja Latino-
Americana como parte importante do discipulado missionário:

Reconhecemos como fenômeno importante de nosso tempo o aparecimento 
e difusão de diversas formas de voluntariado missionário que se ocupam 
de uma pluralidade de serviços. A Igreja apoia as redes e programas de 
voluntariado nacional e internacional, que surgiram em muitos países, na 
esfera das organizações da sociedade civil, para o bem dos mais pobres 
de nosso continente, à luz dos princípios de dignidade, subsidiariedade e 
solidariedade, em conformidade com a Doutrina Social da Igreja. Não se 
trata só de estratégias para procurar êxitos pastorais, mas da fidelidade na 
imitação do Mestre, sempre próximo, acessível, disponível a todos, desejoso 
de comunicar vida em cada região da terra. (Documento de Aparecida, 2007, 
p. 170, n. 372).

Espaçotempo
Espaço-tempo é um continuum que se refere ao 
espaço e ao tempo de modo inter-relacionado. 
Nessa perspectiva, é necessário pensar 
fatos, processos, fenômenos e situações-
problema considerando simultaneamente as 
especificidades espaciais e temporais. Ou seja, 
tudo – fatos, eventos, fenômenos, processos 
– acontece em espaços e tempos precisos e 
determinados.

Cidadania planetária 
Expressão adotada para designar um 
conjunto de princípios, valores, atitudes e 
comportamentos que demonstram uma nova 
consciência sobre o planeta Terra e uma nova 
relação com ele. O conceito tem a ver com a 
percepção, cada vez mais necessária, de que 
somos todos habitantes de uma única casa, 
de uma única morada, de uma única nação. 
Trata-se de um referencial ético/estético que 
considera a Terra como organismo vivo e 
nossa casa comum. 
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Em diálogo com a Igreja, as experiências de voluntariado marista são 
iluminadas por Maria da Visitação, ícone da Igreja do Avental6: colocando-
se a caminho para estar com sua prima Isabel durante a gravidez, relembra 
que servir é vocação cristã e marista. O serviço voluntário é uma experiência 
educativa pessoal e comunitária que aproxima realidades distintas; ensina 
a ser e viver juntos e com os outros; reconhece as situações de injustiça; 
mobiliza pela promoção e defesa dos direitos humanos; conecta experiências 
de reciprocidade, interdependência, participação e engajamento; e fortalece 
o movimento de transformação social e da cidadania planetária. Todos esses 
elementos constroem sujeitos solidários e cidadãos comprometidos em 
tornar o Carisma Marista sempre vivo e gerador de vida, especialmente entre 
as crianças, adolescentes e jovens pobres.

6 . Deu-nos o nome de Maria, p. 49

26





3. LUGARES DO
VOLUNTARIADO MARISTA
A multiculturalidade e internacionalidade do Instituto possibilitam várias 
experiências de colaboração entre províncias e região. O voluntariado é 
expressão de corresponsabilidade entre elas, fortalecendo a atuação em rede 
e a disponibilização de talentos humanos e recursos financeiros para vitalizar 
sempre mais a Missão Marista. Os voluntários podem participar dessas 
experiências em âmbito provincial, interprovincial, nacional e internacional.

3.1 PROVÍNCIAS BRASILEIRAS
Os Maristas do Brasil têm desenvolvido experiências de solidariedade e 
de voluntariado junto a realidades de vulnerabilidade social, situações de 
fronteira, grupos étnicos, entre outros, de acordo com os contextos e estrutura 
de funcionamento. Essas ações se inserem nos processos educativos, 
evangelizadores e solidários desenvolvidos pelas unidades maristas, 
envolvendo Irmãos, leigas, leigos, colaboradores, estudantes, educandos 
e demais pessoas que desejam contribuir voluntariamente com a missão 
marista para além dos seus espaços cotidianos.

São possibilidades de voluntariado em nível local:

• Projetos desenvolvidos pelos colégios, escolas sociais,
 centros sociais, universidades, hospitais, comunidades religiosas,  
 editoras, centros de defesa de direitos e demais unidades maristas;

• Atividades de Solidariedade desenvolvidas pela Pastoral Juvenil  
 Marista (PJM);

• Atuação em parceria com entidades que trabalham com crianças,  
 adolescentes, jovens, adultos e famílias;

• Mobilização para os Fóruns e Conferências de defesa de Direitos
 e outros.
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3.2 BRASIL MARISTA
Tão importante quanto a atuação voluntária no território das Províncias é o 
fortalecimento da atuação interprovincial no campo do voluntariado, em vista 
de otimizar recursos, potencializar iniciativas, criar vínculos e fortalecer 
a presença marista em diferentes realidades. As experiências locais de 
voluntariado são um parâmetro para desenvolver iniciativas em nível mais 
amplo, por tempo determinado ou em caráter permanente. A União Marista 
do Brasil – UMBRASIL é uma ponte para esta articulação, possibilitando ainda 
o envolvimento de entidades parceiras civis e religiosas.

São possibilidades de voluntariado em nível nacional:

• Iniciativas educativas, evangelizadoras, solidárias e de Advocacy  
 junto a realidades de vulnerabilidade social e de fronteira;

• Ações em rede visando a mobilizações, campanhas, projetos sociais,  
 eventos, entre outras;

• Presença em Unidades das outras Províncias.

3.3 INSTITUTO MARISTA
O Secretariado de Colaboração Missionária Internacional (CMI) foi criado para 
identificar e articular Irmãos, Leigas, Leigos, colaboradores, estudantes e 
educandos interessados em experiências de Missão Ad Gentes ou Voluntariado 
Social. O CMI estimula o engajamento das Províncias e Distritos em diferentes 
projetos do Instituto e viabiliza acordos de colaboração entre organismos 
maristas. 

Missão Ad Gentes
Expressão da Igreja que designa o envio de 
pessoas para o trabalho missionário em 
outras regiões e países. No Instituto Marista, 
é um projeto ligado ao CMI, que viabiliza 
experiências de trabalho missionário em 
países e regiões de extrema pobreza, atuando 
nas áreas de Educação, Evangelização, 
Solidariedade e Advocacy, especialmente 
junto a crianças, adolescentes e jovens 
necessitados.

Advocacy
Luta por uma causa, por meio da 
conscientização da sociedade, da 
capacitação de agentes transformadores, 
da mobilização da população e do 
acompanhamento da atuação do poder 
público. No Instituto Marista, o Advocacy 
se refere especialmente ao compromisso 
com a promoção e defesa dos direitos das 
crianças, adolescentes e jovens.
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Todo esse trabalho é realizado em diálogo com o Conselho Provincial e o CMI.

Os coordenadores de Províncias de Voluntários fazem a articulação entre os 
voluntários, as comunidades anfitriãs, as Províncias e Distritos e o próprio 
CMI, cada qual com suas responsabilidades e atribuições para dinamizar as 
experiências de voluntariado8. A atuação conjunta entre Províncias, Distritos 
e CMI possibilita a organização do voluntariado internacional considerando os 
interesses e talentos dos voluntários, as necessidades da comunidade anfitriã 
e as exigências legais do país de origem e de destino.

São possibilidades de voluntariado em nível internacional:

• Experiências de voluntariado social em diversos países;

• Missão Ad Gentes nas várias regiões do Instituto Marista;

• Constituição de comunidades internacionais.

Cada Província conta com uma pessoa de referência do CMI denominada 
Coordenador Provincial de Voluntários7 , com as seguintes responsabilidades: 

• Identificação, articulação, organização e formação das Comunidades  
 Maristas de Acolhida;

• Mapeamento de possíveis voluntários;
• Processo de formação, acompanhamento, discernimento e envio
 do voluntário;

• Processo de orientação e acompanhamento dos voluntários
 nas Comunidades Maristas de Acolhida e no seu retorno.

7 . Expressão utilizada pelo Cmi para denominar a pessoal responsável pelo voluntariado na Província.
A Unidade Administrativa pode organizar uma equipe, se achar necessário.

8 . Essas atribuições são descritas no item 5.
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Voluntariado Ad Gentes
É a experiência de voluntariado desenvolvida 
em outros países, especialmente na Ásia, 
e vivida em comunidades internacionais e 
interprovinciais. Requer perfil missionário 
e engajamento eclesial mais maduro, 
assim como a habilidade de lidar com 
características regionais e culturais do local 
de missão.

Voluntariado Social 
Experiência de voluntariado com foco no 
engajamento dos voluntários em outras 
culturas e experiências, a partir da doação 
de habilidades, competências e talentos 
para o serviço daqueles que estão em 
situação de vulnerabilidade social.
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4. AMBIENTES DO 
VOLUNTARIADO MARISTA
O voluntariado marista se organiza a partir das Comunidades Maristas Anfitriãs, 
organizadas para acolher os voluntários e possibilitar o desenvolvimento da 
experiência de voluntariado. Essas Comunidades incluem:

Tanto as Comunidades de Acolhida quanto os Espaços de Trabalho Voluntário 
podem ser Unidades Maristas, comunidades interprovinciais, missões 
diocesanas e intercongregacionais, organizações da sociedade civil ou 
entidades governamentais devidamente cadastradas no CMI. A Comunidade 
de Acolhida poderá ser também o espaço de trabalho do voluntário.

• Comunidade de Acolhida: onde o voluntário irá morar durante
seu período de voluntariado (espaços maristas, famílias acolhedoras, 
comunidades diversas). 

• Espaço de Trabalho Voluntário: onde o voluntário irá executar
as atividades previstas.

Comunidade
de

Acolhida

Espaço
de Trabalho
Voluntário

COMUNIDADE
MARISTA ANFITRIÃ
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5. O VOLUNTÁRIO MARISTA
Para o Brasil Marista, voluntário é aquele que coloca seus talentos pessoais 
a serviço de causas de interesse comunitário, realizando ações que visam 
à construção e fortalecimento da cultura da solidariedade, especialmente 
aquelas focadas na promoção e defesa dos direitos humanos. O diferencial 
em relação a outras experiências de voluntariado é que esses adolescentes, 
jovens, adultos e idosos conheceram o Carisma Marista, se deixaram encantar 
por esse dom de Deus e, como discípulos de Champagnat, se doam no serviço 
à missão do Instituto.

É esperado do voluntário marista:

Há casos em que devem ser observados critérios e procedimentos específicos:

• Idade mínima de 16 anos para iniciativas nacionais e 18 anos
 para internacionais;

• Espírito de cooperação, boa vontade, atitude responsável,   
 compromisso com as atividades a serem realizadas, criatividade
 e proatividade;

• Abertura para a convivência, diálogo, interação com a comunidade
 e desapego;

• Experiência de engajamento eclesial, social e/ou político;

• Adesão à proposta do voluntariado por livre escolha. 

• Voluntário colaborador marista: deverá dialogar com o Coordenador 
Provincial de Voluntários sobre as questões legais e trabalhistas
e acordar as condições da sua participação com seu gestor.

• Voluntário com idade inferior a 18 anos: a participação
é condicionada à autorização do responsável legal.

• Voluntário para experiência internacional: proficiência na língua
do país de destino, experiências anteriores de voluntariado marista
e disponibilidade para permanecer fora do país.
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6. ITINERÁRIO DO VOLUNTARIADO 
MARISTA: MOCHILA, SANDÁLIA 
E ÁLBUM DE FOTOS
Toda viagem precisa ser preparada, realizada e finalizada. Da mesma forma 
ocorre com a experiência de voluntariado. Para ser processual, sistemático, 
eficiente e eficaz, o voluntariado se desenvolve em etapas distintas e 
complementares, cada uma exigindo organização e cuidados específicos. 
Por isso são simbolizadas pela mochila (tempo de preparação), sandália 
(realização da experiência) e álbum de fotos (pós-experiência).

6.1 MOCHILA: PREPARAÇÃO DA EXPERIÊNCIA 
Inclui todas as atividades realizadas antes da experiência na Comunidade 
Marista Anfitriã. A mochila lembra tudo o que é preciso providenciar antes da 
partida do voluntário.

a) Organização das Comunidades Maristas Anfitriãs

b) Comunicação

• Mapeamento das possíveis comunidades para a experiência
 do voluntariado;

• Elaboração da proposta de trabalho para cada uma; 

• Cadastramento no CMI;

• Preparação das comunidades para receber os voluntários.

• Divulgação das possibilidades de voluntariado na Província; 

• Criação/manutenção de canais de relacionamento entre voluntários,  
 comunidades e Províncias;

• Dinamização de espaços de partilha das experiências
 de voluntariado.
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c) Inscrição e pré-seleção dos interessados

d) Formação inicial

e) Confirmação e envio

• Recebimento das inscrições das pessoas interessadas;

• Contato com os inscritos e socialização das informações sobre 
as Comunidades Maristas Anfitriãs e as possibilidades de trabalho 
voluntário;

• Seleção das pessoas, de acordo com os critérios, os talentos 
pessoais e as necessidades das comunidades. 

• Desenvolvimento de atividades de formação com os voluntários;

• Retomada da proposta de trabalho, de acordo com as realidades
 das Comunidades Maristas Anfitriãs;

• Realização de atividades de formação com os responsáveis pela  
 Comunidade Marista Anfitriã.

• Confirmação da participação do voluntário, após o itinerário   
 formativo, construção do Plano de Trabalho e assinatura do
 Termo de Adesão;

• Elaboração dos acordos de convivência e trabalho voluntário;

• Envio do voluntário para a Comunidade Marista Anfitriã.
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6.2 SANDÁLIAS: A EXPERIÊNCIA DE VOLUNTARIADO
É o tempo em que o voluntário vive na Comunidade Marista Anfitriã. As 
sandálias motivam a colocar os pés na realidade, caminhar ao encontro do 
outro e vivenciar por inteiro a experiência.

a) Acolhida

• Integração do voluntário na Comunidade Marista Anfitriã;

• Construção dos acordos de convivências e atividades na
 comunidade Marista e/ou espaço de voluntariado.

b) Formação permanente

c) Acompanhamento da experiência

• Continuidade do processo formativo, de maneira sistemática,
 conforme avaliação das necessidades do voluntário e da comunidade.

• Monitoramento do Plano de Trabalho;

• Desenvolvimento das atividades previstas;

• Acompanhamento do voluntário e da experiência pelos responsáveis  
 provinciais e locais, realizando ajustes e adequações quando   
 necessário;

• Realização de momentos com voluntários, equipe responsável e  
 lideranças da comunidade para avaliação sistemática do processo.
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d) Partilha e avaliação final da experiência

a) Reinserção do voluntário

b) Divulgação da experiência

6.3 ÁLBUM DE FOTOS: PÓS-EXPERIÊNCIA DO VOLUNTARIADO
É a memória pessoal do tempo na Comunidade Marista Anfitriã, que será 
compartilhada para manter os vínculos estabelecidos e despertar em outras 
pessoas o desejo de viver experiências semelhantes.

• Realização de encontro com o voluntário e a Comunidade Marista  
 Anfitriã para partilha e avaliação final da experiência;

• Escuta dos sujeitos envolvidos na experiência; 

• Avaliação do Plano de Trabalho, confrontando-o com a experiência  
 realizada, pelo voluntário e Coordenador Provincial de Voluntários;

• Elaboração do relatório final da experiência pelo voluntário;

• Sistematização das informações para contribuir com outros   
 processos e projetos de voluntariado.

• Acompanhamento do voluntário no retorno à sua comunidade
 de origem;

• Escuta e partilha das experiências, impressões, implicações   
 pessoais e impactos comunitários;

• Atenção ao contexto familiar, profissional e social do voluntário.

• Visibilidade às experiências de voluntariado utilizando os diversos 
espaços e recursos disponíveis; 

• Motivação para que outras pessoas se disponham a ser voluntárias. 
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7. ATRIBUIÇÕES NA 
EXPERIÊNCIA DE 
VOLUNTARIADO MARISTA
É importante que o voluntariado seja desenvolvido a partir de uma visão integral 
do processo, harmonizando a realidade das Comunidades Maristas Anfitriãs, 
os princípios educativos maristas e os talentos do voluntário. A realização do 
voluntariado implica na corresponsabilidade de diferentes interlocutores, cada 
qual exercendo um conjunto de atribuições. 

7.1 COORDENADOR PROVINCIAL DE VOLUNTÁRIOS

a) Informação e comunicação

b) Articulação da experiência

• Divulgar as informações referentes ao voluntariado;

• Proporcionar canais de relacionamento e troca de informações
 entre os voluntários, a Comunidade Marista Anfitriã e o CMI.

• Elaborar com a Comunidade Marista Anfitriã o diagnóstico das 
necessidades e o perfil do voluntário para o trabalho previsto;

• Articular, em conjunto com as organizações parceiras e 
comunidades, a proposta de trabalho;

• Estabelecer critérios e requisitos para participação: idade, aptidões, 
vacinas, condições de saúde, questões legais, número de vagas, 
dimensão espiritual, emocional, social, e outros;

• Conduzir o processo de seleção, entrevistas, registros dos 
voluntários em diálogo com o CMI; 

• Cuidar dos procedimentos, registros, certificados e documentações 
necessários, referente aos voluntários e às organizações parceiras. 
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c) Formação, acompanhamento e avaliação

a) Comunicação e Articulação

7.2 COMUNIDADES MARISTAS ANFITRIÃS

• Desenvolver o itinerário formativo dos voluntários e das   
 Comunidades Maristas Anfitriãs;

• Disponibilizar informações e documentos do Instituto Marista   
 necessários para o bom desempenho do voluntariado;

• Monitorar e avaliar todo o desenvolvimento da experiência,
 podendo fazer ajustes e adequações necessárias;

• Acompanhar os voluntários e as Comunidades Maristas Anfitriãs  
 após a experiência do voluntariado.

• Manter diálogo constante entre o voluntário e o Coordenador   
 Provincial de Voluntários;

• Definir e atualizar a proposta de trabalho;

• Manter atualizados a documentação e dados cadastrais
 da Comunidade ou Organizações parceiras;

• Participar da elaboração do diagnóstico e do Plano de Trabalho
 do voluntário;

• Promover um ambiente favorável ao voluntário e ao bom   
 desenvolvimento das atividades previstas;

• Favorecer a adaptação, direitos e bem-estar do voluntário,   
 respeitando sua liberdade, dignidade e crenças.
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b) Desenvolvimento da experiência

a) Sintonia com o posicionamento institucional 

7.3  VOLUNTÁRIOS

• Garantir Espaço de Trabalho e Comunidade de Acolhida para
 o voluntário;

• Definir uma pessoa responsável, no espaço de trabalho e na   
 Comunidade de Acolhida, para acompanhar cada voluntário,   
 cuidando da adaptação, participação, adesão ao trabalho,
 satisfação, cumprimento das tarefas, interação com outros   
 voluntários e com a comunidade;

• Articular, na chegada do voluntário, o translado até a Comunidade
 de Acolhida;

• Oferecer formação específica e acompanhamento aos voluntários.

• Promover um ambiente de trabalho favorável ao voluntário
 para o bom exercício das suas funções, e oferecendo retorno
 sobre a experiência; 

• Arcar com despesas provenientes das atividades desempenhadas  
 pelo voluntário e autorizadas pela pessoa de referência. 

• Desenvolver suas atividades conforme missão, valores e princípios  
 do Instituto Marista e da Província;

• Ter conhecimento dos programas, atividades e projetos   
 desenvolvidos pela Comunidade Marista Anfitriã; 

• Respeitar as decisões da Província e/ou das parceiras.
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b) Interação com a Comunidade Marista Anfitriã

• Interessar-se e buscar conhecer a realidade humana,
 social e cultural da Comunidade Marista Anfitriã; 

• Respeitar valores e crenças das pessoas, sem qualquer   
 discriminação quanto a nacionalidade, etnia, gênero,
 orientação sexual, opiniões políticas ou crenças religiosas;

• Participar das atividades comunitárias; 

• Manter os assuntos confidenciais em absoluto sigilo.
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c) Execução do trabalho voluntário

• Desempenhar com o devido cuidado as atividades sob sua   
 responsabilidade; 

• Preparar-se e empenhar-se para as atividades e funções que lhe
 são confiadas, apropriando-se das informações necessárias ao seu  
 bom desempenho;

• Zelar pela integridade dos recursos disponibilizados para o exercício  
 das atividades;

• Referendar, com a Comunidade Marista Anfitriã, as atividades que
 irá exercer, o número de horas e as condições sob as quais o Termo
 de Adesão será encerrado;

• Manter consigo cópias de documentos pessoais, o Termo de Adesão  
 e o Plano de Trabalho;

• Responsabilizar-se pelo Plano de Trabalho e estar aberto às novas  
 atividades, desde que tenham sido acordadas com a pessoa de   
 referência do espaço de trabalho; 

• Acolher de forma receptiva a coordenação e a supervisão de seu  
 trabalho voluntário;

• Em caso de imprevistos, dialogar com o responsável pela   
 Comunidade Marista Anfitriã e Coordenador Provincial de   
 Voluntários sobre o encerramento da prestação de serviço voluntário;

• Elaborar relatório ao final da prestação de serviço e enviá-lo ao   
 Coordenador Provincial de Voluntários.
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d) Processo formativo

• Conhecer a Lei do Voluntariado nº 9.608/98 e suas alterações,
 bem como do Termo de Adesão do Voluntário e seu Plano de   
 Trabalho;

• Envolver-se no processo de formação e acompanhamento
 favorecendo o diálogo e feedback sobre o trabalho voluntário
 e vivência comunitária;

• Participar das atividades de formação contínua para a realização
 de suas tarefas.
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8. QUESTÕES LEGAIS 
RELACIONADAS AO 
VOLUNTARIADO
Toda pessoa física pode se tornar um voluntário, oferecendo serviços, 
disponibilizando conhecimentos e habilidades no trabalho em favor dos 
demais e contribuindo na transformação do espaço em que desenvolve suas 
atividades.

Entretanto, muitas Províncias e Distritos demonstram resistência em 
desenvolver experiências de voluntariado devido às implicações legais e 
jurídicas, especialmente quando se trata de colaboradores maristas, jovens 
com idade inferior a 18 anos e experiências internacionais. O Ir. Emili Turú, 
convidando os Maristas a sair para outras terras, lembra que a itinerância 
é uma característica do Instituto, mas reconhece que o convite “desagrada 
porque sacode a comodidade”9.

Assim, as questões jurídicas são uma preocupação pertinente, mas que não 
devem impedir a realização de experiências inerentes à missão marista. 
Por isso, é importante conhecer as legislações brasileira e internacional 
de voluntariado, para considerá-las na organização e desenvolvimento das 
experiências. 

a) Orientações da legislação brasileira

A Lei 9.608, de 18 de fevereiro de 1998, conhecida como Lei do Voluntariado, 
define em seu artigo 1º:

Considera-se serviço voluntário, para fins desta Lei, a atividade não 
remunerada, prestada por pessoa física a entidade pública de qualquer 
natureza, ou instituição privada de fins não lucrativos, que tenha objetivos 
cívicos, culturais, educacionais, científicos, recreativos ou de assistência 
social, inclusive, mutualidade10.11
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A regulamentação se dá por meio da “celebração de termo de adesão entre 
a entidade, pública ou privada, e o prestador do serviço voluntário, nele 
devendo constar o objeto e as condições de seu exercício” (Art. 2º). No Termo 
de Adesão, as entidades e os voluntários descrevem como será desenvolvida 
a experiência de voluntariado, as atividades previstas, o tempo de duração e 
os compromissos que competem a cada parte, inclusive no que se refere às 
ações, despesas e responsabilidades individuais e institucionais.

b) Orientações para o voluntariado internacional

Para ações voluntárias interprovinciais de âmbito internacional se faz 
necessário diferenciar a legislação para a entrada de estrangeiros no Brasil 
e a legislação para o encaminhamento de voluntários brasileiros para outros 
países.

O voluntariado de estrangeiros no Brasil é regulamentado pela Resolução 
Normativa nº 68 do Conselho Nacional de Imigração, de 07 de dezembro de 
2005, que estabelece concessão de visto a estrangeiro que venha ao Brasil 
prestar serviço voluntário junto a entidade religiosa, de assistência social ou 
organização não governamental sem fins lucrativos, pelo período de até 2 
(dois) anos. O Conselho Nacional de Imigração se apoia na Lei nº 6.815, de 19 
de agosto de 1980, no Decreto nº 86.175, de 10 de dezembro de 1981 e na Lei 
nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993.

O encaminhamento de voluntários brasileiros ao exterior deverá estar de 
acordo com a legislação do país de destino, o que demanda consulta à sua 
repartição consular. Os vistos obedecem a critérios estabelecidos por cada 
país, no tocante a documentação, exigências legais, tempo de permanência e 
condições de trabalho.

9 .  Até os Confins da Terra, p. 20-22.

10 . Mutualidade: sistema de auxílio mútuo entre os associados de uma instituição de solidariedade  
social, estabelecida com a finalidade de favorecer segurança, proteção, equipamentos e apoio   
sociais, por meio da concessão de benefícios relativos a saúde, educação, qualidade de vida e outros.

11 . Cf. Lei do Voluntariado. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9608.htm acesso 
em 28 de julho de 2014.
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c) Orientações para as Províncias e Distritos

A legislação nacional e internacional sobre o voluntariado assegura o 
suporte legal à entidade, à Comunidade Marista Anfitriã e ao voluntário, 
regulamentando o que cabe a cada parte:

O bom desenvolvimento dessas experiências está relacionado às interfaces 
entre o CMI, as Províncias e o voluntário, assim como ao compromisso 
institucional e individual para com as questões legais, orientações práticas e 
cuidados necessários à realizada de cada etapa do voluntariado.

• Responsabilidade legal do CMI:
 Articulação com as Províncias (de origem e anfitriã) para o contrato,  
 documentos exigidos para experiência, hospedagem, alimentação,  
 suporte financeiro e legal.

• Responsabilidades legais da Província:
 • Organização dos voluntários e das Comunidades Maristas Anfitriãs;
 • Suporte nos trâmites das documentações exigidas ao voluntário  
 (visto, documentos necessários para entrada no país) e outras   
 documentações exigidas para experiência;
 • Análise jurídica das questões trabalhistas, caso o voluntário seja 
 colaborador.

• Responsabilidades legais do Voluntário:
 •Realização dos trâmites necessários para liberação dos   
 documentos pessoais e exames médicos;
 • Gastos pessoais extraordinários e pertences pessoais.
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9. UM CORAÇÃO
DE TENDA PARA O 
VOLUNTARIADO MARISTA
“O futuro tem um coração de tenda”. Essa expressão do Ir. Emili Turú sobre o 
Bicentenário Marista traduz a maneira como o Instituto concebe o voluntariado; 
este é, também, um caminho para ir depressa, com Maria, para uma nova 
terra. Mais que um apelo institucional, é um apelo das realidades do mundo 
contemporâneo à missão marista, e a resposta vem repleta de esperanças e 
sonhos para o novo começo, no qual Irmãos, leigas e leigos, colaboradores e 
jovens se dispõem a ser presenças fraternas e solidárias na vida das pessoas.

Doar tempo, talentos e trabalho coloca-se na contramão do individualismo e 
da indiferença, do consumismo e do modelo político neoliberal que referenda 
a exclusão e a desigualdade social. O voluntariado está profundamente 
relacionado com a defesa e promoção dos Direitos Humanos e requer um 
compromisso com o Ethos mundial, com a atitude de ocupação, preocupação, 
responsabilização e envolvimento afetivo com o outro12. Também é lugar de 
resposta ao chamado a sair de si mesmo, caminhar e semear sempre de 
novo, sempre mais além13. Quem faz esta experiência sai transformado dela: 
o contato com outras realidades contribui para o crescimento do voluntário, 
amplia sua visão de mundo, ajuda a conhecer e reconhecer o outro em sua 
alteridade e comprometer-se com o bem viver para os seres humanos e o 
planeta terra.

O voluntariado marista está nas mãos de quem se dispõe a favorecer o 
intercâmbio de pessoas e recursos entre as Províncias e Distritos, criar 
laços de fraternidade e fortalecer a contribuição marista para o outro mundo 
possível. Cada experiência, com suas belezas e desafios, testemunha a 
corresponsabilidade pela missão do Instituto nas múltiplas realidades. Cada 
voluntário vivencia o estar em movimento herdado do fundador e a vocação 
itinerante do Instituto, cujo futuro tem coração de tenda.
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12 . BOFF, Leonardo. Saber cuidar: ética do humano, compaixão pela terra. 5. ed. Petrópolis: Vozes, 
1999, p.13.
13 . Evangelii Gaudium, 21.

65







EXPERIÊNCIAS
GABRIEL BERNARDO DA SILVA
Advogado e Agente de Pastoral do Colégio Marista de Londrina

Meu nome é Gabriel Bernardo da Silva, tenho 26 anos, sou advogado e cientista 
social, pós-graduado em Direito Internacional e Econômico e, há cinco anos, 
trabalho como pastoralista no Colégio Marista de Londrina, local no qual pude 
ter a alegria de ser estudante em meu ensino médio. 

Após muitos anos de caminhada junto à Pastoral Juvenil Marista, fui convidado 
para um grande desafio em 2014. Fui, por quase 1 ano, voluntário em espaços 
Maristas no Sri Lanka, Tailândia, Suíça e Itália, desenvolvendo diferentes 
trabalhos em cada um dos lugares em que estive. Contudo, tenho plena 
convicção de que minha viagem não começou no momento em que eu parti.

Deus, através das muitas oportunidades que colocava em minha vida, foi 
me preparando para esta experiência. Pude participar, ao longo de minha 
caminhada de amadurecimento de fé, de várias missões solidárias, atividades 
de voluntariado junto à universidade e encontros formativos da PJM, que 
construíram em mim as bases pare que eu me sentisse preparado (ainda que 
de forma momentânea), para tal desafio.

Ao voltar de cada uma dessas atividades de solidariedade, dois sentimentos 
eram constantes e latentes: sentia-me ao mesmo tempo feliz pela atividade 
desenvolvida e triste por não poder continuá-la. Esta incompletude posterior 
me angustiava e eu me questionava até que ponto eu efetivamente estava 
fazendo a diferença no mundo, até que ponto estava contribuindo para uma 
mudança real na vida daquelas pessoas ajudadas.

Certa vez, conversando com o Ir. João Batista, coloquei-me à disposição para 
doar um pouco mais do meu tempo e da minha vida para assim, quem sabe, 
sentir-me menos agoniado. Quem sabe com 24 horas do meu dia dedicadas aos 
outros, longe da minha rotina e comodidade, eu me sentiria inteiro, completo.
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E assim eu fui! Após mais de um ano de preparação, cheguei ao Sri Lanka para 
trabalhar com crianças vítimas da recém-terminada guerra civil, que assolou 
o país por mais de 30 anos e do maior desastre natural que a humanidade já 
enfrentou, o tsunami de 2004. Não apenas essas realidades, que já seriam 
o bastante para preencher meus dias com muitos desafios e aprendizados, 
mas também o próprio contexto social e cultural ali presentes desafiavam-
me, constantemente, a ser uma pessoa melhor, a desenvolver mais minhas 
capacidades e potencialidades.
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Trabalhava em uma cidade distante 4 horas da capital chamada Kalpitiya. Uma 
pequena vila de pescadores, na qual possuíamos energia elétrica por durante 
quatro dias da semana, sem colchão, com muita calor e insetos, sem chuveiro 
e com água salobra (por indicação dos próprios irmãos, tomava banho com 
a boca fechada e escovava os dentes com água engarrafada). Neste lugar, 
atendíamos crianças das duas etnias majoritárias do país com aulas no contra 
turno de inglês e geografia. Abrir a casa dos irmãos a essas crianças e jovens 
era não apenas lhes oportunizar um futuro melhor; era dar a elas o direito 
de terem seu tempo de infância respeitado, de um espaço com segurança e 
tranquilidade, para fazerem o que sabem fazer de melhor: brincar! 

Em alguns lugares do país, precisava de guias para andar pela cidade, não 
por conta da dificuldade de locomoção ou de compreensão da língua local; 
mas, sim, por conta de minas terrestres restantes do período no qual a guerra 
era mais intensa. Em outras, encontrei escombros de 10 anos atrás deixados 
pelo tsunami que vitimou 60 mil pessoas em 5 minutos. Contudo, as maiores 
destruições não eram aquelas visíveis e aparentes, mas estavam nos olhares 
e nos traumas deixados por esse terrível desastre.

Estar longe dos seus faz com que você enxergue melhor sua própria condição, 
seus contextos e verdades. É como quando nos afastamos para enxergar 
melhor um quadro: compreendemos as intencionalidades e os motivos do 
autor. Com a experiência de voluntariado, a primeira mudança acontece dentro 
do próprio voluntário e eu pude ser, ao longo de 2014, expectador “vip” do meu 
próprio amadurecimento.

O encontro diário com o diferente e com o novo não diminui quem a gente é. 
Pelo contrário, reafirmamos o que somos, de onde viemos e, se tivermos sorte, 
descobrimos um bom caminho para seguir. Perder o significado da palavra 
“rotina” pode até ser angustiante, mas é, ao mesmo tempo, renovador, pois 
transforma todo amanhecer em uma página em branco, com novos costumes, 
línguas, pessoas e lugares para serem descobertos.

Passei por momentos de alegrias e tristezas igualmente profundas e, sem 
medo de exageros, foram incríveis seis meses nos quais pude vivenciar 
experiências que marcaram profundamente minha vida e minha história. 
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Fui obrigado, por alguns dissabores com o exército e a “pseudo” ditadura que 
se encontra no Sri Lanka, a me retirar do país e segui meu caminho para 
a Tailândia e as notícias que de lá vinham não eram lá muito animadoras. 
Meses antes da minha chegada, mais precisamente em maio, houve um 
golpe militar e uma junta formada por algumas pessoas leais ao exército 
estava administrando o país, tendo exilado e prendido alguns dos líderes 
anteriores democraticamente escolhidos. A crise era mais profunda do que 
se noticiava, não sendo apenas “mais um golpe na tão conturbada região”. Lá 
pude trabalhar, durante dois meses, em um Centro Educacional em Samuth 
Sakhon, a 2 horas de Bangkok, voltado ao atendimento de refugiados vindos 
do Myanmar, um país vizinho que sofre há mais de 15 anos com intempéries 
políticas e econômicas. 

Também dava aulas de inglês e educação física para os refugiados. Ali vivenciei 
um pouco da dor e das angústias daqueles que foram obrigados a fugir de 
seus países por perseguições politicas, religiosas, guerras ou graves crises 
humanitárias. Conviver com essas situações me fez questionar minha própria 
condição de ser humano e, até que ponto, as culturas e os desentendimentos 
sobrepõem o que somos. Meu tempo na Tailândia foi de profundo aprendizado, 
muito mais do que profissional mas, sobretudo, humano. Ali senti que fui ao 
mais profundo de mim. 

Em busca de melhores oportunidades ou mesmo fugindo de perseguições 
políticas/religiosas, essas crianças ali chegavam sem qualquer perspectiva 
de retorno. A grande maioria de seus pais ou responsáveis trabalhavam nas 
fábricas de peixe, com salário médio de 3 dólares/dia e vinham de diferentes 
tribos, algumas delas rivais. Não era incomum (como aconteceu comigo por 
três vezes), que perdêssemos alunos de um dia para o outro porque seus pais 
exigiam que fossem trabalhar para aumentar os ganhos familiares e, por 
conta de sua ilegalidade, os empregadores davam “oportunidade” para essas 
crianças, isentos de qualquer responsabilidade penal (e amparados pela “vista 
grossa” [leia-se “corrupção”] da polícia local). Mais preocupante do que a 
educação formal que pudéssemos oferecer, o desafio era manter as crianças 
a maior quantidade de tempo possível longe do trabalho, que invariavelmente 
chegaria muito antes da hora. Dávamos, ali, a oportunidade para as crianças 
serem crianças, mesmo que não fosse pelo tempo desejável.
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Aquelas crianças, com sua vida, sua inocência e seus olhares, ensinaram-me 
muito mais do que qualquer faculdade, e a cada dia de trabalho, eu sentia que 
levava muito mais do que deixava; que aprendia muito mais do que ensinava; 
que saía de lá transformado; que tinha sido o melhor de mim. Minhas 
energias eram sugadas pela sua “carência” e vitalidade típicas de criança e 
eu ia para casa todos os dias extremamente esgotado, porém com a alma 
e o coração cheios. Estava, ali, despojado de tudo. Queria apenas ser o que 
elas precisassem que eu fosse. E foi quando me perdi de mim mesmo que 
me encontrei nelas, foi quando me esvaziei que pude me preencher com todo 
aquele carinho, ainda que não nos compreendêssemos.

Após meu maravilhoso período na Tailândia, viajei para outro mundo: gravatas, 
apertos de mão, reuniões e formalidade voltaram a fazer parte do meu 
cotidiano. Depois oito meses, nos quais, apesar de perder 9kg pela culinária 
“exótica”, com os pés descalços e derretendo de calor no sul da Ásia, vi-me 
dentro de lindos salões das Nações Unidas.

Pude colaborar, por dois meses, com os cinco irmãos que formam a comunidade 
em Genebra, Suíça, trabalhando no escritório da Fundação Marista de 
Solidariedade Internacional (FMSI). A fundação existe para promover e garantir 
os direitos humanos, em especial, os direitos das crianças e adolescentes. Ela 
atua, dentre outros canais, diretamente com o Conselho de Direitos Humanos 
das Nações Unidas, utilizando a estrutura Marista ao redor do mundo, para 
colher dados a respeito das realidades locais e fornecer essas informações ao 
Conselho, a fim de que os ciclos de revisões de direitos humanos sejam mais 
efetivos.

Tínhamos muitas reuniões, tanto na ONU como nas embaixadas, tentando, 
através da incidência política e do lobby, apresentar aos países nossos 
posicionamentos e as realidades que vinham dos países atendidos. De fato, 
era um trabalho custoso e árduo, pois ali mexíamos com interesses de 
países, com intencionalidades internacionais, muitas vezes contrárias ao que 
julgamos ser justo e ético. O jogo da politica externa dos países nem sempre é 
favorável para a democracia e a universalização dos direitos. Contudo, quando 
se colhia algum fruto era uma comemoração extraordinária, pois o contingente 
de crianças afetadas pelo nosso esforço era muito grande.
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A convivência na comunidade era de uma alegria sem tamanho. Morávamos 
em sete pessoas, cada qual com sua cultura e nacionalidade. Havia eu e mais 
um irmão da província centro-norte de brasileiros e eu, um suíço, um malawi, 
um espanhol, um australiano e um norte-americano.

A internacionalidade da comunidade nos dificultava, muitas vezes a 
comunicação e isso gerava alguns contratempos. No entanto, a boa vontade 
e o espírito de família Marista sempre reinavam e esses pequenos problemas 
eram facilmente solucionados, fazendo com que a diversidade cultural 
viesse a somar, revelando diferentes visões de mundo e agregando à vivência 
comunitária. Cada refeição era uma oportunidade não apenas de experimentar 
sabores de uma parte específica do mundo; eram, também, um espaço de 
convivência fraterna e de troca de experiências. Ao redor daquela mesa, nós 
sete convivíamos como grandes amigos, cada um de uma parte do mundo. 

Por fim, meu último mês de voluntariado foi na Itália, colaborando com o 
Instituto na Casa Geral, em Roma. Pude trabalhar com a tradução de alguns 
documentos, com a organização e catalogação dos arquivos gerais do Instituto 
e também com o braço financeiro da FMSI. Foi um período final de muito 
aprendizado e revisão de todo o trabalho desenvolvido.

Sem dúvida, 2014 foi um grande ano que ficará para sempre marcado em 
minha memória e coração. Aprendi muitas coisas, mas destaco aqui duas: 
tentar sempre ser feliz sempre com pouco (ou nada) é renovador e, que, a 
partir do momento que minha vida cabe dentro de uma mochila, não há nada 
que possa carregar que me faça feliz a não ser eu mesmo. Acredito que, no 
fundo, o desapego é a ferramenta para a simplicidade e humildade.  Estar em 
espaços Maristas junto a realidades tão próximas daquelas em que o Instituto 
foi fundado há quase 200 anos atrás, aproximou-me bastante de Marcelino e 
me fez compreender que, de fato, todas as dioceses estavam, sim, em seus 
planos.



LORRAINE UNISONST
3º Ano do Ensino Médio - Escola Marista Champagnat de Contagem

Não posso me calar. Quando fui convidada para participar da Missão Marista 
de Solidariedade, pela primeira vez, estava bastante curiosa. Imaginava como 
o assentamento de Ho Chi Minh era e pensava no jeito de ser das pessoas 
que moravam lá. Chegando lá, fui surpreendida pela acolhida calorosa das 
famílias, o carinho, o cuidado, a atenção aos mínimos detalhes nos quais eles 
se preocupavam em nos oferecer.
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Depois de conhecer o MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem 
Terra) de perto, senti que eu fazia parte daquela luta, senti que eu não podia 
fechar meus olhos para a injustiça a qual eram acometidos todos aqueles 
assentados. Neste ano, foi a segunda vez que eu participei da Missão Marista 
de Solidariedade, me senti como um profeta. O fogo me consumindo e 
movendo-me para lutar, para espalhar boas-novas, para arriscar, para não me 
calar diante de injustiças, para proclamar a verdade, a justiça e a liberdade.

75



RAFAELA VILELA DE OLIVEIRA
2º ano do Ensino Médio - Colégio Marista de Varginha

Como descrever algo tão mágico? São tantos sentimentos que seria impossível 
descrevê-los em apenas meras palavras. Antes de ir para a missão eu estava 
com medo de fazer algo errado, pois estar lá não é como um trabalho que se 
você for mal você perde nota. Lá, você está lidando com pessoas, com histórias 
e sentimentos. Mas sabia que se não fosse iria me arrepender muito. Esperava 
por coisas ruins, minhas expectativas eram baixas em relação à comunidade, 
mas ao longo da nossa caminhada percebi que não era nada daquilo. Fui me 
realizando, minhas expectativas foram só crescendo. Achei que iria ajudar 
muitas pessoas, mas, na verdade, foram elas que me ajudaram.

A comunidade mesmo não tendo condições, supria todas as nossas 
necessidades, pois deram tudo de bom e do melhor, não materialmente, mas 
muito carinho e amor. Começamos a sentir isso logo que chegamos ao local e 
tivemos uma recepção calorosa e afetiva. A partir daquele momento, sabia que 
estava fazendo a coisa certa. Cada dia foi totalmente diferente do outro, senti 
coisas diferentes a cada momento que estava lá.

Nunca me senti tão importante em um lugar estranho, nunca me senti tão 
realizada com algo que estava fazendo. Fiquei impressionada de ver como eles 
lidam com os problemas. Eles podem estar com mil problemas e mesmo assim 
estão sorrindo, alegres e felizes, por estarem vivos. Diferente de nós, que para 
qualquer coisa que acontece estamos chorando, tristes, desistindo dos nossos 
sonhos e até mesmo de viver em alguns casos. Aprendi muito em Lambari, 
aprendi a ter mais fé em Deus; em acreditar e correr atrás dos meus sonhos 
e principalmente, aprendi a agradecer pela vida que tenho. Aprendi também a 
trabalhar em grupo, por que na missão o trabalho só dá certo com o empenho 
e principalmente com a boa vontade de todos. Aprendi a ser gente, a cuidar do 
outro, mesmo não conhecendo e principalmente saí do meu cotidiano, porque 
quando via alguém que precisava de ajuda e precisava de algumas mudanças, 
eu apenas ia lá e fazia o que era preciso, mas que antes não fazia.
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Bom, acho que quando contamos não é a mesma coisa do que estar lá 
sentindo e vendo tudo o que experimentamos. Todos, pelo menos uma vez na 
vida deveriam ter esta oportunidade de ir e sentir na pele o que é a missão, 
porque os momentos que temos em nossa vida são para serem vividos e não 
contados. Agradeço muito por esta oportunidade que tive e tenho a certeza 
que este projeto ajuda muitas pessoas, não somente às comunidades, mas 
também a nós missionários.

77



ODILMAR FACHI
Irmão Marista e Diretor Geral do Centro Social Marista (CESMAR)/Colégio 
Marista Ir. Jaime Biazus e Polo Marista de Formação Tecnológica

SER MISSIONÁRIO E VOLUNTÁRIO EM ANGOLA...
Quando adolescente movia-me o desejo de ir além das minhas cercanias, ir 
para outros espaços e a ser presença em outros ambientes. Como formando 
marista, havia lido e escutado muitas histórias e depoimentos de pessoas que 
dedicaram parte ou toda a sua vida na gratuidade e respondendo aos apelos de 
fazer a vontade de Deus em lugares e situações mais necessitadas.
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Desta forma foi crescendo em mim este desejo de fazer uma experiência 
missionária onde pudesse gratuitamente e voluntariamente estar presente 
e ajudando pessoas em situações humanas de vulnerabilidade social, 
humanitária ou fragilizada. E a oportunidade chegou no mês de novembro de 
2000 quando fui informado da necessidade de substituir um missionário que 
estava prestes a regressar ao Brasil. Senti que minha hora havia chegado e 
fui às pressas mais uma vez apresentar meu desejo antes que a vaga fosse 
preenchida. Seria a chance de ir para África, ir para Angola, ir para um lugar 
desconhecido chamado Kuito/Bié.
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Seria o momento de começar a viver o sonho de ser missionário e 
voluntariamente assumir viver e dedicar meu tempo e vida numa realidade em 
que a guerra local ceifava vidas e sonhos.

E foi assim que parti para o continente africano. Lá chegando fui confirmando 
aos poucos que o mundo é bem maior e diferente daquele que imaginamos. 
Cheguei ao meu destino e pronto para iniciar minha ação missionária no início 
de fevereiro de 2001 e lá permanecendo por bons 10 anos. 

O país ainda encontrava-se em guerra e os deslocamentos, as comunicações, 
a saúde e tantas outras necessidades eram muito precárias ou inexistentes. 
Tínhamos dificuldade para tudo, mas éramos muito felizes. Éramos 3 irmãos 
maristas na comunidade e oriundos de países distintos: Angola, Brasil e 
Espanha. No mesmo local conviviam formandos desejosos e esperançosos de 
viver o carisma marista.

Nestes anos foram tantos os sentimentos vivenciados: a alegria de partilhar e 
descobrir a cultura africana; a solidão e isolamento em terras estrangeiras; a 
acolhida e o reconhecimento pela presença; o desconforto por ser o diferente; 
a satisfação de ver as transformações sociais, estruturais, religiosas e 
humanas. Sentia-me meio brasileiro e meio angolano.

Hoje agradeço a Deus por ter inspirado São Marcelino Champagnat a “ter em 
mente todas as dioceses do mundo”. Desejo que Irmãos e leigos/as tenham 
também sonhos e chances de serem missionários. Vejo a grande necessidade 
e urgência da abertura para grandes experiências de voluntariados em terras 
estrangeiras, africanos, indígenas ou em outras áreas missionárias.

Finalizo partilhando um trecho que ilumina o espírito de quem é chamado a 
ser missionário ou voluntário na missão e como dizia Dom Helder Câmara: 
“Ser missionário é partir, caminhar, deixar tudo, sair de si, quebrar a crosta 
do egoísmo que nos fecha no nosso eu. É parar de dar voltas ao redor de nós 
mesmos como se fôssemos o centro do mundo e da vida. É, sobretudo, abrir-
se aos outros como irmãos, descobri-los e encontrá-los. E, se para encontrá-
los e amá-los é preciso atravessar os mares e voar lá nos céus, então missão 
é partir até os confins do mundo.”
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A MARCA
VOLUNTARIADO MARISTA
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A marca Voluntariado Marista surgiu para incentivar ações e vivências 
importantes, que contribuem para a realização de um mundo mais justo, 
solidário e possível. Essa marca reflete o contexto do Instituto Marista, que com 
ousadia vê um mundo sem fronteiras e à serviço das crianças, adolescentes 
e jovens.

A marca Voluntariado Marista foi criada a partir de dois pilares: O primeiro 
partiu da utilização das cores e fontes presentes na identidade visual da União 
Marista do Brasil. Conceituada em todo o mundo, a marca Marista é sinônimo 
do amor às crianças, aos jovens e adultos e reflete a missão confiada por São 
Marcelino Champagnat há 200 anos.  O segundo pilar surge a partir da junção 
das duas mãos e do globo terrestre; são símbolos que transmitem o conceito 
do voluntariado. As mãos abertas imprimem o lado humano do voluntariado; 
mãos amigas, que acolhem, protegem e cuidam. É a essência do voluntariado 
que se doa por uma causa visando o bem comum, o cuidado com as pessoas, 
com as experiências em que está ou será inserido e com a nossa Casa Comum 
onde o cuidado pela vida está em nossas mãos.

O mundo no centro das mãos remete aos tempos atuais. Ele não está fechado 
para refletir que não existem fronteiras e o voluntariado percorre diversos 
espaços, sem limites geográficos. Ao mesmo tempo, as cores variadas trazem 
a riqueza da diversidade étnica global, a multiculturalidade, as diversas 
maneiras que cada voluntário faz a diferença para as pessoas. É por cada 
pessoa que vale a pena fazer a diferença, de estar com elas, ouvir suas 
histórias, deixar-se aprender e ensinar, além de colaborar para a cultura do 
Bem-Viver.  

Esta marca representa o jeito Marista de experienciar o voluntariado, bem 
como a dimensão de cuidado e de futuro que queremos para o mundo.
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ANEXOS
ANEXO 1: Passo a passo para a organização da experiência de voluntariado

ANEXO 2: Elaboração do diagnóstico da Comunidade Marista Anfitriã 
Partindo da realidade local, refletir:

• Articulação e organização das Comunidades Maristas Anfitriãs;
• Mapeamento das pessoas interessadas em experiências de   
 voluntariado; 
• Formação e acompanhamento para os possíveis voluntários;
• Confirmação dos voluntários;
• Encaminhamento da documentação necessária e registro
 na Província e/ou site do CMI (somente para experiências   
 internacionais);
• Inscrição das Comunidades Maristas Anfitriãs (somente para   
 experiências internacionais);
• Elaboração do Plano de Trabalho do Voluntário;
• Desenvolvimento da experiência do voluntário;
• Elaboração dos relatos pessoais e relatórios institucionais;
• Processo de reinserção do voluntário após a experiência;
• Divulgação das experiências desenvolvidas.

• Que necessidades são mais urgentes? Podem ser relacionadas a 
educação, evangelização, solidariedade, cultura, Advocacy e outras.
• Que atividades seriam necessárias para atender a essas 
necessidades?
• Quais resultados são esperados com a realização dessas atividades?
• Que perfil de voluntário seria adequado para este trabalho?
• Qual o tempo necessário?
• Quantos voluntários a Comunidade pode acolher e são necessários 
para atingir os resultados?
• Quem será responsável pelos custos?
• Quem será responsável pelo acompanhamento do/s voluntário/s?
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As respostas às questões serão importantes para a elaboração do Plano de 
Trabalho do Voluntário e para a avaliação e registro das experiências.

Na organização das experiências de voluntariado, mesmo que locais, as 
Províncias podem adaptar os instrumentos utilizados pelo CMIdisponíveis no 
sítio http://www.champagnat.org.br com o título Rede de Voluntariado Marista 
(CMI).

ANEXO 3: A legislação brasileira sobre o voluntariado
LEI Nº 9.608, DE 18 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre o serviço voluntário e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta 
e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Considera-se serviço voluntário, para fins desta Lei, a atividade não 
remunerada, prestada por pessoa física a entidade pública de qualquer 
natureza, ou a instituição privada de fins não lucrativos, que tenha objetivos 
cívicos, culturais, educacionais, científicos, recreativos ou de assistência 
social, inclusive mutualidade.

Parágrafo único. O serviço voluntário não gera vínculo empregatício, nem 
obrigação de natureza trabalhista previdenciária ou afim.

Art. 2º O serviço voluntário será exercido mediante a celebração de termo de 
adesão entre a entidade, pública ou privada, e o prestador do serviço voluntário, 
dele devendo constar o objeto e as condições de seu exercício.

Art. 3º A. Fica a União autorizada a conceder auxílio financeiro ao prestador de 
serviço voluntário com idade de dezesseis a vinte e quatro anos integrante de 
família com renda mensal per capita de até meio salário mínimo.*
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§ 1º O auxílio financeiro a que se refere o caput terá valor de até R$ 150,00 
(cento e cinquenta reais) e será custeado com recursos da União por um 
período máximo de seis meses, sendo destinado preferencialmente:
I - aos jovens egressos de unidades prisionais ou que estejam cumprindo 
medidas socioeducativas; e
II - a grupos específicos de jovens trabalhadores submetidos a maiores taxas 
de desemprego.*

§ 2º O auxílio financeiro poderá ser pago por órgão ou entidade pública ou 
instituição privada sem fins lucrativos previamente cadastrados no Ministério 
do Trabalho e Emprego, utilizando recursos da União, mediante convênio, ou 
com recursos próprios.**

§ 3º É vedada a concessão do auxílio financeiro a que se refere este artigo ao 
voluntário que preste serviço a entidade pública ou instituição privada sem fins 
lucrativos, na qual trabalhe qualquer parente, ainda que por afinidade, até o 
2º (segundo) grau.**

§ 4º Para efeitos do disposto neste artigo, considera-se família a unidade 
nuclear, eventualmente ampliada por outros indivíduos que com ela possuam 
laços de parentesco, que forme um grupo doméstico, vivendo sob o mesmo 
teto e mantendo sua economia pela contribuição de seus membros.*

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 18 de fevereiro de 1998; 177º da Independência e 110º da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 19.2.1998

* Incluído pela Lei nº 10.748, de 22.10.2003
** Incluído pela Lei nº 10.940, de 27.08.2004
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