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O que é ser voluntário?
• Ser voluntário é doar seu tempo, trabalho e 
talento  para causas de interesse social, 
comunitário e em alguns casos, religioso
� O voluntário usualmente é um solidário
� Melhora a qualidade de vida da comunidade

• Como um voluntário pode atuar?
1. Realiza ações individuais
2. Participa de Campanhas ou Projetos
3. Junta-se a grupos comunitários
4. Engaja-se em Organizações Sociais
5. Participa de Projetos Públicos, de 

Organizações, escolas ou de igrejas 2



“O trabalho voluntário é quase que 
um ato de solidariedade”
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Vídeo 1

https://www.youtube.com/watch?v=khzhFwSH8Vw



Como surgiu essa “moda” de 
voluntariado eTerceiro Setor?
• Voluntariado faz parte do chamado 
Terceiro Setor

� Reúne iniciativas privadas de utilidade pública
� O que é o Primeiro e o Segundo Setor?

• O Terceiro Setor americano é maior do 
que as economias do Brasil, Rússia, 
Canadá, México e Coréia do Sul
� Inclui desde a distribuição de sopas, a centros 
de saúde e institutos de educação acadêmica

• No Brasil, o Terceiro Setor está crescendo
• Ele complementa as ações de governo
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Há algum retorno para o voluntário 
no nível profissional e pessoal?

• As empresas cada vez mais valorizam currículos 
que mostram trabalho voluntário da pessoa

• Em início de carreira pode ser um diferencial 
dentre tantos candidatos

• Trabalho voluntário, além de oferecer 
aprendizado, ajuda a desenvolver competências 
importantes para a construção da carreira

• Expande o ciclo de amizades
• As pessoas adquirem experiência para a vida 
toda, tanto profissional quanto pessoal

• Voluntários normalmente demonstram estar 
preparados para lidar com problemas 6



E no nível social? Há algum 
retorno?

• Existem vários tipos de problemas a serem 
solucionados
� Muitos deles ligados a degradações físicas e 
morais da sociedade e do meio ambiente

� Há falta de oportunidades

• Toda a sociedade é beneficiada
• O voluntário tem oportunidades de exercitar 
a ética, a solidariedade, o respeito ao 
próximo, a tolerância, a compaixão, a 
compreensão das realidades da vida

• O voluntário pode transformar o mundo 7



Quais as motivações para o 
serviço voluntário?
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Tipos de Motivações Objetivos

Ajudar os outros

Fazer algo que valha a pena

Sentido de missão

Preocupação com a natureza

Forma de solidariedade

Contato social

Conhecer pessoas e fazer novos amigos

Ser bem aceito na comunidade

Contatar pessoas com o mesmo interesse

Sentir-se útil

Sentir-se parte de uma organização ou equipe

Altruismo

Sentido de Pertencer



Quais as motivações para o 
serviço voluntário?
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Tipos de Motivações Objetivos

Interesse nas atividades da Organização

Preencher o tempo livre com mais qualidade

Sentimentos de autoestima, confiança

Contatos institucionais

Novos desafios e experiências

Aprender e ganhar experiência

Possibilidade de desenvolver uma profissão

Enriquecimento pessoal e alargar horizontes

Ego e Reconhecimento 

Social

Aprendizagem e 

Desenvolvimento



Dez dicas sobre o serviço 
voluntário

1. Todos podem ser voluntários (dentro ou 
fora de sua área original)

2. É uma via de mão dupla (doa energia, 
tempo e talento mas ganha muitas coisas)

3. Voluntariado é uma relação humana rica e 
solidária (é contato humano)

4. No voluntariado, todos ganham
5. É uma ação duradoura e de qualidade

� Não visa “tapar buracos”
� Uma sociedade participante e responsável não 

espera tudo do Estado 10



Dez dicas sobre o serviço 
voluntário
6. A ação voluntária é tão variada quanto as 

necessidades da comunidade
7. Voluntariado é ação (o voluntário é um 

pessoa criativa, decidida, solidária)
8. Cada um é voluntário a seu modo (há várias 

oportunidades, ou sozinho ou em grupo)
9. Voluntariado é um fenômeno mundial
10.Voluntariado é escolha (cada um coloca o 

que tem)
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Três casos de serviço voluntário
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Caso 1 - Vídeo 2

https://www.youtube.com/watch?v=fkfMMs_C-xY
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O episódio da mulher Sunamita

• Ela se interessa em hospedar o Profeta 
Eliseu em suas viagens

• A mulher era importante, tinha posses mas 
possuía uma vulnerabilidade (por que?)

• Mesmo assim, serve ao Senhor de forma 
despojada e voluntária

• Deus vai usar a vulnerabilidade dela para 
fortalecer-lhe a fé

• Cada um coloca o que tem
• Serviço voluntário e fé andam juntos

Caso 2 (2 Rs 4.8-14)



O menino dos pães e peixes e 
como ele se sentiu
• Um dos grandes desafios da vida cristã é a 
questão do serviço
� A salvação é individual mas a vida cristã é 
coletiva � serviço (amor ao próximo é ação)

• Imagine o que o garoto sentiu quando viu o 
resultado dele ter se colocado à disposição 
de Jesus com o seu lanche
� Tinha pouco (quanto?)
� O pouco virou muito (15 mil atendidos e ainda 
sobraram 12 cestos)

Caso 3: Mc 6.34-38 14



Cada um de nós também tem 
cinco pães e dois peixes

• Interessante que esse tema se aplica 
também à nossa vida profissional

• Servir vale tanto no trabalho remunerado 
quanto no voluntário 
� Tem a ver com a forma de como você vê o 
outro

• Servir ajuda a estabelecer um propósito na 
vida 

• É uma oportunidade de amar o próximo 
(não é sentimento, mas atitude e ação)
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Envolva-se!!!

www.ivt.org.br



1. Teste o seu perfil de voluntário
2. Fale conosco sobre o que fazemos no IVT
3. Visite-nos em www.ivt.org.br
4. Inscreva-se para o Dia da Ação Social 

(que ocorrerá em 29 de novembro 2014)
5. Conheça as oportunidades de trabalho 

voluntário do IVT no link abaixo: 
www.ivt.org.br/envolver-se.html

6. Considere participar da Rio 2016 em 
www.rio2016.com/voluntarios
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O que fazer então?
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