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☞Sonhei, e vi que a vida
é alegria; despertei,

e vi que a vida é serviço.
Servi, e vi que há 
alegria em servir.    

             Khalil Gibran
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Nota prévia

Ao longo dos tempos, os voluntários estiveram 
sempre presentes nas sociedades e instituições, dentre 
elas a Marista. Sua ação assumiu várias expressões, 
predominantemente de matriz caritativa, e foi, na maioria das 
vezes, exercida de forma isolada, esporádica ou em grupo e 
ditada, por razões religiosas, sociais ou institucionais. 

Por muito tempo, a atuação dos voluntários foi 
entendida como um modo de reduzir as insuficiências dos 
serviços prestados pelos governos e/ou instituições ou, em 
nível eclesial, como trabalho missionário além-fronteiras. 

Atualmente reconhecemos que o voluntariado 
tem um espaço próprio de atuação, cuja missão se situa 
no coração do carisma Marista, especialmente para com 
as crianças e os jovens mais necessitados, e colabora na 
construção da cultura da solidariedade.
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  Para entender melhor

CMI: Departamento Colaboração para a Missão 
Internacional da Administração Geral 

UAs: Unidades Administrativas – Províncias ou Distritos

CPVs: Coordenadores Provinciais de Voluntariado 

MoU: Memorandum of Understanding – Acordo entre os 
voluntários e as UAs que enviam e recebem os voluntários. 

Voluntariado Interprovincial: envio ou recebimento de um 
voluntário de uma Unidade Administrativa a outra.

Voluntariado Intraprovincial: voluntariado realizado no 
âmbito interno da Unidade Administrativa. 

Comunidade de Acolhida: local onde o voluntário será 
hospedado e onde realizará sua missão. 

☞
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Introdução 
Reconhecendo a missão do voluntário como uma 

forma de participação na vida e missão Maristas, o Instituto 
possibilita e promove o voluntariado, tanto em âmbito 
intraprovincial como em âmbito interprovincial.  

Nesse sentido, acreditamos que:

•	 O voluntário assume livremente sê-lo fazendo 
experiência de comunidade e desenvolvendo uma 
missão.

•	 Se faz necessário um processo organizado e 
bem definido para que as pessoas possam ser 
voluntárias, necessitando de formação específica e 
de acompanhamento permanente.

•	 O voluntariado Marista se dá no âmbito interno da 
instituição Marista e com instituições parceiras.

•	 Todo voluntário deve ter as capacidades e atitudes 
necessárias para o desenvolvimento da missão. 

•	 Todo voluntário assume compromissos e 
responsabilidades na comunidade de acolhida e com 
os destinatários da missão. 

•	 O voluntário é convidado a fazer um caminho de 
crescimento e amadurecimento na fé como parte 
integrante de seu projeto de vida. 
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A dinamização do processo de desenvolvimento e 
a qualificação do voluntariado Marista se dão de maneira 
colaborativa entre o Departamento de Colaboração para a 
Missão Internacional – CMI, os Coordenadores Provinciais 
de Voluntariado - CPVs, que constituem uma Rede Marista 
de CPVs, e os próprios voluntários. 

O presente Guia proporciona orientações claras ao 
voluntariado interprovincial em seu tempo de discernimento 
e preparação, bem como no período de missão e na vida 
em comunidade (comunidade Marista, família ou residência 
específica para voluntários). Este Guia não substitui o MoU, 
mas o orienta e complementa.

Voluntariado Marista

O Voluntariado Marista é um instrumento eficaz para 
construir a cultura do encontro entre nações e povos; é 
uma ferramenta poderosa para partilhar conhecimentos, 
habilidades e valores, contribuindo significativamente para 
a diminuição da pobreza. Todas as partes envolvidas (quem 
envia para a missão, quem recebe e o próprio voluntário) 
estão conectadas e orientadas, com funções e acordos bem 
definidos. 

Como Maristas, com abertura e simplicidade, 
estamos disponíveis em nível local ou global, transcendendo 
fronteiras geográficas ou provinciais; conhecemos o 
mundo em contínua transformação e confrontamos 
os desafios atuais; abandonamos a cultura do ‘ego’ e 
promovemos a cultura dos ‘ecos’, diminuindo o escândalo 
da indiferença e as desigualdades sociais;  somos agentes 
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de mudança, construtores de pontes, mensageiros de 
paz, comprometidos com a transformação da vida e das 
realidades imediatas em que estamos inseridos; não temos 
medo de assumir riscos para nos aproximar das periferias, 
em defesa dos mais pobres e vulneráveis.

Nesse sentido, por voluntariado interprovincial 
entendemos a mobilização de pessoas de uma Província 
a outra para o desenvolvimento de atividades de 
maneira voluntária e livre, sem receber salário ou outra 
forma de retorno econômico, colaborando para tornar a 
sociedade um lugar melhor para se viver, especialmente 
para crianças e jovens em situação de vulnerabilidade, 
empoderando-os para que participem da própria promoção 
e desenvolvimento integral. 

O Voluntariado Marista está situado na ótica 
da disponibilidade para o serviço gratuito e generoso, 
seguindo o exemplo de Jesus de Nazaré: “eu estou no 
meio de vós como aquele que serve” (Lc 22,27). Jesus 
situa o serviço como compromisso com a promoção e a 
defesa da vida. Ele nos falou: “O filho do homem não veio 
para ser servido. Eu vim para servir e para dar a vida em 
favor de muitos” (Mc 10,45). Nesse sentido, o voluntariado 
traduz-se num conjunto de ações e iniciativas de interesse 
social e comunitário, realizadas de forma colaborativa e 
desinteressada.

O ser Marista manifesta um estilo particular ou 
identitário próprio de vida. Desenvolvemos a fraternidade 
por meio da vida comunitária, da vivência de uma 
espiritualidade que brota do coração e de um serviço 
solidário na ótica dos direitos e do empoderamento dos 
voluntários e dos beneficiários da missão.
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Voluntário Marista 
Interprovincial

Quem é? 

Voluntário, em sentido geral, é a pessoa que presta 
serviço não remunerado em uma instituição promotora, de 
forma livre, desinteressada e responsável, por um período 
determinado. No contexto Marista, o voluntariado contempla 
a vida em comunidade, com a possibilidade de fazer um 
caminho de crescimento na fé, e a experiência de missão 
propriamente dita. Nesse sentido, o voluntário Marista 
assume o Ser Marista (experiência de vida de comunidade) e 
o Fazer Marista (realização de uma missão).

Quem pode ser?

1. Voluntário – Leigo ou Irmão Marista enviado por um 
período determinado e com uma missão específica a 
uma UA distinta da sua;

2. Irmão Marista missionário - religioso enviado por 
seus superiores para uma missão específica; 

3. Leigo Marista missionário - Leigo enviado a uma UA 
diferente da sua para uma missão específica; 

4. Pessoa que faz um período de residência (Internship) 
respondendo a necessidades específicas em uma UA 
distinta da sua.

O voluntário poderá ser enviado a qualquer um dos 
oitenta países onde o Instituto Marista está presente.
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Há formação e acompanhamento?

Formação: solicita-se ao voluntário participação no 
processo formativo para o voluntariado interprovincial, 
levando em consideração a dimensão Marista (elementos 
do carisma Marista), a dimensão intercultural, a dimensão 
humana e elementos práticos para o voluntariado 
interprovincial em um contexto internacional.  

Acompanhamento: o acompanhamento ao voluntário 
se dá ao longo das várias etapas do voluntariado (período 
preparatório, envio e período da missão e regresso da 
missão). Trata-se de um acompanhamento e discernimento 
em vista do voluntariado.

Quem envia e quem recebe o voluntário? 

Envia: Província ou Distrito Marista de origem do 
voluntário, depois de concluído o processo de formação e 
acompanhamento, e seguidos os protocolos para o envio 
(obtenção de informações pessoais, elaboração e assinatura 
do MoU, carta de recomendação do Provincial...). 

Recebe: Província ou Distrito Marista onde está a 
Comunidade Marista de Recepção, em consonância com a 
Província de origem.

Quais são os requisitos básicos?

•	 Aceitar a filosofia, os princípios de atuação e o carisma 
Marista;

•	 Espírito e visão solidária da vida e do mundo;
•	 Idade mínima de 18 anos;
•	 Ter realizado ao menos uma experiência prévia de 
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voluntariado em nível local ou provincial;
•	 Disponibilidade mínima de tempo para a realização 

do voluntariado de acordo com a necessidade da 
Comunidade de Acolhida;

•	 Possuir habilidades pessoais, profissionais ou técnicas 
para desenvolver e assumir responsabilidade pela 
missão a ser confiada;

•	 Personalidade equilibrada (maturidade afetiva, 
tolerância, abertura de espírito, desejo de 
superação, energia para enfrentar o cansaço e 
possíveis fracassos, trabalho colaborativo e vida em 
comunidade);

•	 Capacidade de renúncia a segurança e comodidades, 
aceitando uma vida na simplicidade;

•	 Participação no processo formativo e em outras 
atividades propostas pelo CPV ou por seu delegado;
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•	 Capacidade de diálogo e respeito pelas diferentes 
expressões e manifestações religiosas e culturais;

•	 Compreensão e discernimento das situações de 
vulnerabilidade; 

•	 Compartilhamento e abertura para a vivência cristã e 
para o crescimento na fé; 

•	 Domínio do idioma do país onde será recebido.

E o tema econômico, como funciona?

O sustento econômico do voluntariado interprovincial 
varia de acordo com a realidade de cada país e de cada 
UA. Seguem aqui alguns indicativos gerais (exceto se a UA 
estabelecer diferentemente):

•	 O processo de formação e acompanhamento do 
voluntário é de responsabilidade das UAs;

•	 A Compra de passagem da UA de origem para o país 
de destino é de responsabilidade do voluntário, da UA 
que envia ou de outra organização. Cada UA tem uma 
orientação própria sobre este tema. O mesmo ocorre 
com o seguro-viagem e o seguro saúde; 

•	 Alojamento e alimentação são de responsabilidade da 
Comunidade de Acolhida;

•	 Os custos para o desenvolvimento da missão do 
voluntário (transporte, comunicação, materiais 
diversos...) é de responsabilidade da Comunidade de 
Acolhida;

•	 Para os voluntários de longo prazo, caso necessário, o 
voluntário poderá receber um valor fixo mensal para as 
despesas pessoais. Isso não caracteriza salário; 

•	 Programação pessoal do voluntário, incluindo itens 
como passeio, compra de souvenires e outros, são de 
responsabilidade do voluntário. 
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Obs. Esses e outros temas, estarão descritos e acordados 
no Plano Econômico presente no Memorandum of 
Undertanding – MoU. 

Como voluntário marista,
a solidariedade se traduz em:
•	 Liberdade, igualdade e abertura à diversidade no 

exercício de uma cidadania ativa;
•	 Responsabilidade pelas atividades a serem 

desenvolvidas com os beneficiários da missão; 
•	 Participação nas atividades da Comunidade de 

Acolhida que recebe o voluntário;  
•	 Realização de trabalho colaborativo e em equipe;
•	 Gratuidade e doação no exercício da missão; 
•	 Trabalho complementar e colaborativo com as 

pessoas locais, sem as substituir; 
•	 Convergência e harmonização dos interesses dos 

beneficiários com a cultura local e o carisma Marista;
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•	 Vivência da interculturalidade;
•	 Sensibilização e consciência pessoal do voluntário 

pela aproximação e convivência com distintas 
realidades e culturas;

•	 Denúncia das injustiças e dos mecanismos alienantes 
que impedem a promoção e o desenvolvimento das 
pessoas e dos povos;

•	 Reconhecimento de que o voluntário será o maior 
beneficiário. 

Com quem falar?

Para saber mais sobre o Voluntariado Marista 
Interprovincial, você pode contatar o Coordenador Provincial 
de Voluntariado – CPV de sua UA ou mandar um e-mail para 
cmi@fms.it. Mais informações também estão disponíveis no 
site www.champagnat.org. 

Uma vez estabelecido o primeiro contato você, será 
encaminhado e orientado quanto aos próximos passos para 
se tornar um voluntário interprovincial.  

  
  
  

  

O coração de um voluntário
não é medido pelo tamanho,

mas pela profundidade de seu
compromisso em fazer

a diferença na vida dos outro.
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	 	 Algumas	definições	

O Voluntariado Marista Interprovincial é coordenado pelo 
Departamento de Colaboração para a Missão Internacional – 
CMI – em parceria com as Unidades Administrativas (Províncias e 
Distritos), Organismos interprovinciais seguindo as orientações e 
leis de cada país. 

Modalidade Descrição
Individual Uma UA envia uma pessoa, individualmente, 

a uma Comunidade de Acolhida por 
determinado período de tempo.

Grupal Uma UA envia um grupo de voluntários 
a uma Comunidade de Acolhida. Isto se 
aplica geralmente a voluntários de curto 
prazo ou em casos especiais.  

Período de 
duração

Descrição

Voluntário de
curta duração

Menos de 3 meses. Alguém que queira 
participar do trabalho diário e da vida de 
uma Comunidade de Acolhida. 
Inclui-se aqui grupos de voluntários que 
participam de campos de trabalho, campos 
de verão ou imersão de uma UA para outra.

Voluntário de
média duração

3 - 6 meses. Alguém que queira 
participar ativamente do trabalho diário e 
da vida de uma Comunidade de Acolhida.

Voluntário de 
longa duração

6 meses ou mais. Alguém que queira 
participar ativamente do trabalho diário e 
da vida da Comunidade de Acolhida.

☞
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Tipologia Descrição
Voluntário Toda pessoa que deseja oferecer seu 

tempo e suas competências para realizar 
uma atividade ou função num projeto ou 
missão na Comunidade de Acolhida.

Estágios
(Internship)

Vários períodos de tempo. Jovem 
estudante ou profissional, acompanhado 
por uma pessoa experiente para atuar 
em um escritório ou projeto específico.

Voluntariado
Profissional

Pessoa profissionalmente qualificada 
que se voluntaria para trabalhar como 
profissional (médico, professor, arquiteto, 
agente de comunicação etc) em sua área 
de conhecimento.

Transferência 
temporária 

Irmãos que são temporariamente 
transferidos para outra UA.

Participante 
em uma 
iniciativa 
ou projeto 
especial 

Pessoa que participa de um projeto ou 
iniciativa especial do Instituto
(Ex. Lavalla200>, Solidariedade com o 
Sudão do Sul). 

  

Muita gente pequena, em lugares 
pequenos, fazendo coisas pequenas, 

pode mudar o mundo.
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Direitos e responsabilidades 

Ser voluntário marista significa estabelecer uma 
relação de reciprocidade, de dar e receber para com a 
Instituição Marista e com os destinatários da missão. Supõe 
assumir responsabilidades e ter direitos assegurados.

Direitos do voluntário: 

•	 Ser tratado sem discriminação, tendo respeidatas 
sua liberdade, dignidade e crença, e assegurada a 
preservação de seus dados pessoais.

•	 Desenvolver a missão de acordo com seus 
conhecimentos, experiências e motivações;

•	 Ser respeitado e reconhecido pelo valor de seu 
trabalho e missão; 

•	 Ter acesso a programas de formação inicial e contínua;
•	 Receber apoio, informação e orientação, materiais e 

instrumentos para o desempenho de sua experiência, 
com acompanhamento e assistência, se necessário;

•	 Ter uma agenda com tempos definidos para a 
realização da missão que lhe cabe;

•	 Participar em uma Comunidade de Acolhida, sendo 
valorizado e escutado em suas necessidades;

•	 Ter ambiente de trabalho favorável e com condições 
de higiene e segurança;

•	 Participar das decisões que dizem respeito a sua 
missão e vida como voluntário;

•	 Acordar com a Instituição Marista um Memorandum 
of Understanding - MoU, que regule os termos e 
condições para o exercício do Voluntariado;

•	 Ter espaços para compartilhar a experiência vivida 
durante o período do voluntariado e em seu regresso.
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Responsabilidades do voluntário para com: 

1. A Instituição Marista

•	 Participar ativamente do processo formativo e de 
outras atividades propostas;

•	 Observar os princípios e normas inerentes à atividade 
em função dos domínios em que se insere; 

•	 Conhecer e respeitar os documentos próprios da 
Instituição e o funcionamento dela, bem como os 
protocolos e políticas de proteção de crianças e 
jovens; 

•	 Manter a confidencialidade (quando solicitado) 
das informações recebidas e conhecidas no 
desenvolvimento de suas atividades;

•	 Atuar de forma diligente, colaborativa e ética; 
•	 Atuar de forma gratuita e desinteressada sem esperar 

contrapartidas e compensações financeiras ou 
patrimoniais;

•	 Zelar pela boa utilização dos bens e meios postos a 
seu dispor;

•	 Dirimir conflitos na vida em comunidade e no exercício 
da missão;

•	 Garantir a participação, regularidade e pontualidade, 
de acordo com os compromissos assumidos;

•	 Não assumir o papel de representante da instituição 
sem seu conhecimento ou prévia autorização;

•	 Manter diálogo aberto e transparente com quem o 
acompanha;

•	 Ser consciente dos procedimentos para a resolução 
de conflitos;

•	 Observar as normas de proteção e tratamento de 
dados de caráter pessoal.
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2. Os beneficiários da missão 

•	 Respeitar a vida privada e a dignidade de cada pessoa; 
•	 Respeitar as convicções ideológicas, crenças 

religiosas e manifestações culturais;
•	 Guardar sigilo sobre assuntos confidenciais;
•	 Usar de bom senso na resolução de imprevistos, 

informando os respectivos responsáveis;
•	 Contribuir para o desenvolvimento pessoal e integral 

do destinatário;
•	 Garantir uma presença regular nas atividades.  
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3. Os Irmãos e Colaboradores da Comunidade
           de Acolhida

•	 Colaborar com Irmãos e Colaboradores, 
potencializando sua atuação no âmbito de partilha de 
informação e no desenvolvimento da missão; 

•	 Contribuir para o estabelecimento de uma relação 
fundada no diálogo, no respeito mútuo e na colaboração;

•	 Participar ativamente da dinâmica de vida da 
comunidade.

4. Os outros voluntários (caso existam)

•	 Respeitar a dignidade e a liberdade dos outros 
voluntários, reconhecendo-os como pares e 
valorizando sua presença e seu trabalho;

•	 Fomentar o trabalho em equipe, contribuindo para uma 
boa comunicação e convivência agradável;

•	 Facilitar a integração, formação e participação de 
todos.

5. A sociedade em geral

•	 Fomentar uma cultura de solidariedade;
•	 Difundir o voluntariado;
•	 Conhecer e respeitar a realidade sociocultural da 

comunidade onde desenvolve seu voluntariado;
•	 Conhecer e estabelecer relação e trabalho 

colaborativo com instituições parceiras em acordo 
com a Comunidade de Acolhida;

•	 Transmitir, com sua vivência e atuação, os valores 
evangélicos e o carisma Marista.
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Avaliação
A avaliação se dá de maneira processual e contínua, 

tanto por parte do voluntário como das diferentes partes 
envolvidas, contemplando o ser e o fazer.

Cabe aos CPVs e à Comunidade de Acolhida a 
avaliação de desempenho e participação do voluntário, 
que é convidado a fazer uma autoavaliação e, se for o caso, 
apresentar relatórios específicos. 

Além da realização de avaliação e feedback periódicos, 
realizar-se-á um informe final do tempo de voluntariado, 
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tanto por parte do voluntário quanto de quem o envia e de 
quem o recebe. 

Reconhecimento do ser e fazer do Voluntário
Consideramos fundamental a existência de voluntários 

na Instituição Marista. Eles contribuem na vida e missão da 
Instituição, seguindo o sonho de Marcelino Champagnat de 
educar e evangelizar crianças e jovens, especialmente os 
mais vulneráveis. 

Além de transformar vidas, os voluntários terão 
suas vidas transformadas e, certamente, ressignificadas 
pela experiência de ser e fazer em um ambiente cultural e 
geográfico distinto do seu. 

Ao seu regresso, além de haver um upgrade em seu 
Curriculum Vitae, o voluntário é convidado a atuar como 
multiplicador e semente para novos voluntários. Nesse 
sentido, uma nova missão se inicia. 

Desejamos que a relação com a Instituição Marista 
continue e se fortifique por meio de contato, comunicação 
próxima e presença em outros espaços de participação.  ☞Para maiores informações, contate o CPV de 
sua Unidade Administrativa ou escreva para 
cmi@fms.it

Baixe neste link a versão digital:

http://bit.ly/guia-voluntario-marista
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 Pensando no que
pode fazer para

melhorar o mundo? 
A mudança pode 

começar por você.
Seja voluntário!




