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SOLIDARIEDADE e CIDADANIA andam juntas. 

Seja bem vindo ao Voluntariado do CECIPE!!! 

Programa de Voluntários do Centro Espírita da Fraternidade  

Cícero Pereira – CECIPE 

 

 

O 

 

O Voluntariado, que sempre foi presente na tradição brasileira, passou por 

um processo profundo de transformação e valorização. 

Historicamente circunscrito ao ambiente religioso, motivado por valores de 

caridade e amor ao próximo, hoje está intrinsecamente associado ao exercício da 

cidadania. 

No Brasil, teve início com os jesuítas, posteriormente esteve ligado às 

fundações das Santas Casas. 

No conceito atual, voluntário é aquele que movido por uma ética de 

solidariedade, doa tempo, trabalho e talento, sem remuneração financeira, para 

causas de interesse social e comunitário. 

O voluntariado nasce desse encontro da solidariedade com a cidadania. Assim 

sendo, ajuda a cimentar as bases da democracia quando aliam práticas sociais, 

engajamento cívico e comprometimento com a transformação social. 

O voluntariado é cada vez mais, uma via de mão-dupla: não só generosidade 

e doação, mas também abertura para novas experiências, oportunidades de 

aprendizado, prazer em ser útil, criação de novos vínculos de interação e afirmação 

do sentido comunitário, impulso ao crescimento pessoal e coletivo. 

1970 – foi um grande marco – Surgimento das Associações sem fins 

econômicos, chamadas de ONGs. 

1998 – promulgada então a Lei 9.608, que regulamenta o voluntariado no 

Brasil. 
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Nos bairros e comunidades, clubes, igrejas, associações culturais e esportivas, 

nas instituições sociais e nas empresas, um número imenso de pessoas ajudam umas 

às outras. 

O serviço voluntário é uma das formas mais transformadoras de participação 

cidadã em nossa sociedade atual, pois é o meio com que todo cidadão, independente 

de escolaridade, religião, cor, condição financeira ou física, pode fazer a diferença no 

meio em que vive. 
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1.PROPICIA-NOS UM SENTIDO PARA A VIDA 

2.TORNA-NOS MAIS PRODUTIVOS EM NOSSA ATIVIDADE PROFISSIONAL 

3.PASSAMOS A TER MAIS SAÚDE FÍSICA, MENTAL E EMOCIONAL 

  

 

“Voluntário é o jovem ou o adulto que, devido ao seu interesse pessoal e ao 

seu espírito cívico, dedica parte de seu tempo, sem remuneração alguma, a diversas 

formas de atividades, organizadas ou não, de bem-estar social ou outros campos.” 

 

 

Cada um contribui na medida de suas possibilidades, mas cada compromisso 

assumido tem de ser cumprido. Alguns têm mais tempo livre, outros só dispõem de 

algumas poucas horas por semana. Há pessoas que sabem exatamente “onde”  ou  

“com quem” querem exercer uma atividade, enquanto outras estão prontas a ajudar 

no que for preciso, onde a necessidade for mais urgente. Por isso, escolha um serviço 

que una a necessidade com suas habilidades e gosto pessoal. 

 

 

 

            O serviço voluntário no Brasil foi regulamentado pela Lei nº 9.608, de  18 de 

fevereiro de 1998, conhecida como Lei do Trabalho Voluntário. É considerada ação 

voluntária, segundo a lei,  a “atividade não remunerada prestada por pessoa física a 

entidade pública de qualquer natureza ou instituição privada de fins não lucrativos”. 

Ela também estabelece que a atividade voluntária não implique vínculo 

empregatício, nem obrigações de natureza trabalhista, previdenciária ou afim. E 

exige que na prestação do serviço voluntário,  a instituição e o voluntário assinem 

em conjunto o Termo de Adesão. No documento deve constar a descrição da 

atividade a ser executada e as condições para o seu exercício. 
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IMPORTANTE: ATIVIDADE VOLUNTÁRIA NÃO É ESTÁGIO, NÃO PODENDO, 

PORTANTO, SER CERTIFICADO COMO TAL. 

   

                            

 

O serviço voluntário envolve algum encargo trabalhista ou previdenciário? 

 “O serviço voluntário não envolve vínculo empregatício e nem obrigações de 

natureza trabalhista, previdenciária ou afim”. 

Existe algum documento a ser firmado para prestação de serviço voluntário? 

 “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”. 

O prestador de serviço voluntário pode receber pelo seu trabalho? 

         “Não. O prestador do serviço voluntário poderá ser ressarcido pelas despesas 

que comprovadamente realizar no desempenho das atividades voluntárias, 

conforme art. 3º da Lei nº 9.608, de  18 de fevereiro de 1998. As despesas a serem 

ressarcidas devem estar expressamente autorizadas pela entidade a que for 

prestado o serviço voluntário. Constata-se que as entidades podem, sem qualquer 

consequências de ordem legal, reparar os gastos despendidos pelo trabalhador 

voluntário na realização de suas atividades, desde que devidamente autorizados”. 
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• Ficha de cadastro de voluntários (para se candidatar ao voluntariado)  

• Termo de Adesão (para iniciar uma atividade) 

 

 

• Lista de Presença (Resolução 1.409 – ITG 2002 – ENTIDADE SEM FINS 

LUCRATIVOS). 

 

 

 

 

 

• Desenvolver uma atividade, de acordo com seus conhecimentos, 

experiências e motivações; 

• Desempenhar uma tarefa que o valorize e seja um desafio para 

ampliar suas habilidades ou desenvolver outras. 

 

 

 

 

 

 

   

DIREITOS DOS VOLUNTÁRIOS: 
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PARA COM OS ASSISTIDOS: 

• Respeitar a vida privada e a dignidade da pessoa; 

• Respeitar as diferenças culturais, religiosas, étnicas, sociais e de 

gênero; 

• Guardar sigilo sobre assuntos confidenciais; 

• Usar de bom senso na resolução de assuntos imprevistos, informando 

os respectivos responsáveis; 

• Atuar de forma gratuita e interessada, sem esperar contrapartidas e 

compensações patrimoniais; 

• Contribuir para o desenvolvimento pessoal e integral do assistido; 

• Garantir a regularidade do exercício do trabalho voluntário. 

PARA COM A  INSTITUIÇÃO: 

• Procurar atuar em área de seus interesses, objetivos e habilidades 

pessoais, garantindo um bom desempenho de suas atividades; 

• Observar os princípios e normas inerentes à atividade, em função dos 

domínios em que se insere; 

• Conhecer e respeitar estatutos e funcionamento da organização, bem 

como as normas das respectivas atividades; 

• Atuar de forma diligente, isenta, discreta e solidária; 

• Ser responsável no cumprimento dos compromissos assumidos como 

voluntário; 

• Só se comprometer com o que de fato puder fazer; 

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

• Dirimir conflitos no exercício do trabalho voluntário; 

• Utilizar devidamente a identificação como voluntário no exercício da 

sua atividade; 

  

DEVERES DOS VOLUNTÁRIOS: 
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• Notificar eventuais faltas com antecedência para viabilizar sua 

substituição; 

• Informar a Instituição, com a maior brevidade possível, sempre que 

pretenda interromper ou cessar o trabalho voluntário; 

• Desenvolver as atividades de forma integrada e coordenada com a 

Instituição onde presta serviço; 

• Acolher de forma receptiva a coordenação e a supervisão de suas 

atividades; 

• Manter assuntos confidenciais em sigilo; 

• Aceitar supervisão, controle e eventuais críticas de seus 

coordenadores; 

• Não criticar e nem procurar modificar a rotina de serviço de nenhum 

setor; 

• Qualquer sugestão, crítica ou qualquer problema, procurar o 

responsável pela atividade exercida; 

• Usar telefones, computadores ou quaisquer equipamentos somente 

para tarefas do seu voluntariado na Instituição; 

• Não usar o nome da instituição para angariar fundos, pedir donativos, 

ou iniciativas da espécie, sem o devido consentimento; 

• Manter atualizado endereço e telefone de contato.   

PARA COM OUTROS VOLUNTÁRIOS: 

• Respeitar a dignidade e liberdade dos outros voluntários, 

reconhecendo-os como pares e valorizando o seu trabalho; 

• Fomentar a atividade em equipe, contribuindo para uma boa 

comunicação e um clima de serviço e convivência agradáveis; 

• Facilitar a integração, formação e participação de todos os voluntários.   

PARA COM A SOCIEDADE: 

• Fomentar uma cultura de solidariedade; 
• Difundir o voluntariado; 

• Conhecer a realidade sociocultural da comunidade, onde desenvolve a sua 

atividade de voluntário; 

• Complementar a ação social das entidades em que se integra; 

• Transmitir, com a sua atuação, os valores e os ideais do trabalho voluntário. 
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Breve relato sobre nossa Instituição: 

                                      

 

O Centro Espírita da Fraternidade Cícero Pereira – CECIPE, foi 

fundado com a denominação de Grupo da Fraternidade Cícero Pereira, 

instituição espírita, e, com o advento da alteração do Código Civil, teve 

sua criação em uma nova personalidade jurídica de Centro Espírita da 

Fraternidade Cícero Pereira – CECIPE, em 14 de novembro de 2004. 

É uma organização religiosa, de fins não econômicos com 

atividades nas áreas doutrinária, assistencial, cultural, beneficente e 

filantrópica, com duração indeterminada. 

Com sede na cidade de Brasília, Distrito Federal, no SGAN – Setor 

de Grandes Áreas Norte – Quadra 915, Conjunto E, Parte A.  
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• O estudo, a prática e a difusão do Espiritismo em todos os seus 

aspectos, com base nas obras de Allan Kardec, que constituem a 

Codificação Espírita e no Evangelho de Jesus Cristo; 

• A prática da caridade espiritual, moral e material, dentro dos 

princípios da Doutrina Espírita; 

• A união solidária das sociedades espíritas e a unificação do movimento 

espírita. 

             Parágrafo único. Os objetivos e finalidades do Centro fundamentam-  

se na Doutrina Espírita codificada por Allan Kardec e nas obras que, seguindo 

seus princípios e diretrizes, lhe são complementares e subsidiárias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Missão  

O Centro Espírita da Fraternidade Cícero Pereira-CECIPE tem por missão 
promover atividades nas áreas doutrinária, assistencial, cultural, beneficente 
e filantrópica, auxiliando na formação dos valores, sentimentos e atitudes 
que promovam a teoria e prática do espiritismo em sua forma mais pura, 
favorecendo o desenvolvimento total do espírito em todos os seus aspectos. 
“O resultado do que fazemos  nos espera mais adiante”. Allan Kardec 

Visão 

Nas nossas encarnações neste Planeta Terra, mergulhados no véu do 
esquecimento de vidas passadas, as necessidades de estudo, compreensão da 
doutrina espírita, aceitação das provas e expiações são determinantes, por se 
tratar de uma fase da nossa vida como ser eterno, em que nosso espírito 
encontra-se em evolução e ocorrem os principais passos para o nosso 
caminhar rumo a Deus e à perfeição absoluta. Sendo estas necessidades 
emocionais e espirituais atendidas, o espírito terá maior probabilidade de 
crescer de forma equilibrada e de se tornar um espírito puro, dotado de 
superioridade intelectual e moral absoluta. 

Valores 

Integridade, Respeito, Compromisso, Responsabilidade. 
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                                         VEJA AS ATIVIDADES DO CECIPE: 

 

Dias Atividades Horários 

    2ª Feira 
 Sopa Pai Sebastião  

Culto do Evangelho no Lar (1ª segunda feira do mês) 

19h 

19h30min 

 

 

 

 

 

3ª Feira 

 

 Reunião Pública  

  Harmonização 14h45min 

  Abertura/Palestra/Passe 15h 

  Atendimento Fraterno  

  Avaliação de Final de Tratamento  

 Reunião Pública  

  Harmonização 19h45min 

  Abertura/Palestra/Passe 20h 

  Atendimento Fraterno  

  Avaliação de Final de Tratamento  

 

 

 

 

 

 

4ª Feira 

 

 

 

 Reunião Semipública  

  Recepção – Inscrição para Tratamento Espiritual 13h30min 

  Harmonização 14h45min 

  Abertura/Palestra 15h 

  Tratamento Espiritual  

  Tratamento Desobsessivo  

 Reunião Semipública  

  Recepção – Inscrição para Tratamento Espiritual 19h 

  Harmonização 19h45min 

  Abertura/Palestra 20h 

  Tratamento Espiritual   

  Tratamento Desobsessivo  

 Ensaios do Coral 19h 

5ª Feira 
 

 Reunião Pública  
  Harmonização 19h45min 
  Abertura 20h 
   Palestra  
  Passe  
  Atendimento Fraterno  
  Avaliação de Final de Tratamento  

6ª Feira  ESDE – Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita 15h 

 

 

Sábado 

 Campanha da Fraternidade Auta de Souza 8h30min 

 Evangelização Maria de Nazaré – EMANA 9h 

 Juventude Espírita André Luiz – JEAL 9h 

 Grupo de Pais Meimei – GPM 9h 

 ESDE – Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita 18h 

 Sopa Pai Sebastião 14h 

 Chocolate Fraterno (segundo e último sábado de cada mês) 20h 

Biblioteca Humberto de Campos, Livraria Renascer, Cantinho de Artesanato Joanna de 

Ângelis, Exposição e Venda de Obras Mediúnicas – Funcionam nos dias de Reuniões 

Pùblicas e Semipúblicas.  www.cecipe.org.br 

 

 

http://www.cecipe.org.br/
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Finalizando: 

Se você se sente bem com a atividade de voluntariado escolhida, ótimo! Mas se não 

der certo com a primeira tarefa, não desista! Muita gente precisa da sua ajuda. Tente 

outra vez! 

Sinta como a instituição funciona, e do que ela necessita. Talvez você tenha que 

pesquisar um pouquinho, verificar os costumes do local, aceitar tentar se adequar 

antes de sugerir uma tarefa nova,  mas com calma, tudo dará certo! 

Seja humilde. O fato de você estar ajudando os outros não significa que você não vá 

ser orientado para que dê o seu melhor. O serviço voluntário, por mais meritória  a 

causa, exige regras a seguir e o mesmo grau de profissionalismo que em uma empresa, 

se não maior. 

E lembramos de que não devemos desanimar por nos julgarmos merecedores de 

elogios ou reconhecimento. Sabemos que o “salário” de um trabalho voluntário é a 

satisfação pelo outro, a quem dedicamos tempo e esforço. 
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