
VOLUNTARIADO 
 

Muitas vezes já ouvimos falar de voluntariado. Mas, afinal, o que é voluntariado? O que é ser um 
voluntario? 

Segundo definição das Nações Unidas, "o voluntário é o jovem ou o adulto que, devido a seu 
interesse pessoal e ao seu espírito cívico, dedica parte do seu tempo, sem remuneração alguma, a diversas 
formas de atividades, organizadas ou não, de bem estar social, ou outros campos..."  

Podemos, ainda, definir o voluntário como um ator social e agente de transformação, que presta 
serviços não remunerados em benefício da comunidade; doando seu tempo e conhecimentos, realiza um 
trabalho gerado pela energia de seu impulso solidário, atendendo tanto às necessidades do próximo ou aos 
imperativos de uma causa, como às suas próprias motivações pessoais, sejam estas de caráter religioso, 
cultural, filosófico, político, emocional.  

Quando nos referimos ao voluntário contemporâneo, engajado, participante e consciente, 
diferenciamos também o seu grau de comprometimento: ações mais permanentes, que implicam em 
maiores compromissos, requerem um determinado tipo de voluntário, e podem levá-lo inclusive a uma 
"profissionalização voluntária"; existem também ações pontuais, esporádicas, que mobilizam outro perfil 
de indivíduos. 

Ao analisar os motivos que mobilizam em direção ao trabalho voluntário descobrem-se, entre 
tantos, dois componentes fundamentais: o de cunho pessoal, na doação de tempo e esforço como resposta 
a uma inquietação interior que é levada à prática, e o social, na tomada de consciência dos problemas ao 
confrontar-se com a realidade, o que leva ao comprometimento com uma causa. Nossa causa é o 
evangelho. 

Nos diz a Doutrina Social da Igreja que “o princípio da solidariedade comporta que os homens 
do nosso tempo cultivem uma maior consciência do débito que têm para com a sociedade na qual estão 
inseridos. Tal débito há de ser honrado nas várias manifestações do agir social, de modo que o caminho 
dos homens não se interrompa, mas continue aberto às gerações presentes e às futuras, chamadas juntas, 
umas e outras, a compartilhar na solidariedade do mesmo dom.” 

Assim, altruísmo e solidariedade são valores morais socialmente constituídos e vistos como 
virtude do indivíduo.  

Em Cristo, a solidariedade alcança as dimensões do mesmo agir de Deus. N’Ele, e graças a Ele, 
também a vida social pode ser redescoberta, mesmo com todas as suas contradições e ambiguidades, 
como lugar de vida e de esperança, enquanto sinal de uma graça que de continuo é a todos oferecida e 
que, enquanto dono, invita às formas mais altas e abrangentes de partilha. 

Do ponto de vista da nossa fé o voluntário é alguém que Contagiado pelo amor a Cristo e pelo 
desejo de servir nos pomos disponíveis para ajudar ao outro. À luz da fé, a solidariedade tende a superar-
se a si mesma, a revestir as dimensões especificamente cristãs da gratuidade total, do perdão e da 
reconciliação. O próximo, então, não é só um ser humano com os seus direitos e a sua igualdade 
fundamental em relação a todos os demais; mas torna-se a imagem viva de Deus Pai, resgatada pelo 
sangue de Jesus Cristo e tornada objeto da ação permanente do Espírito Santo. Por isso, ele deve ser 
amado, ainda que seja inimigo, com o mesmo amor com que o ama o Senhor; e é preciso estarmos 
dispostos ao sacrifício por ele, mesmo ao sacrifício supremo: “dar a vida pelos próprios irmãos” (cf. 1 Jo 
3, 16). 

Ser voluntário é sempre aceitar um desafio. É viver profundamente a Caridade. É aceitar um 
chamado para servir. Nunca sabemos ao certo como será. Mas nos diz a Beata Madre Tereza de Calcutá 
que temos duas mãos para servir e um coração para amar.  

A JMJ está aí! Seja um Voluntário! 


