
 
 

28 de agosto – DIA NACIONAL DO VOLUNTARIADO! 

AGRADECEMOS A TODOS OS VOLUNTARIOS 

que desde a fundação e atuando em diferentes áreas TÊM CONTRIBUIDO 

para uma VIDA mais FELIZ a mais de 240 CRIANÇAS que já foram acolhidas 

sob o teto da CASA DO PAI! 

 

➢ SOBRE SER VOLUNTARIO Por Roberto Ravagnani   

Ser voluntário é uma atividade muito mais complexa do que aparenta, pois envolve a doação do tempo, 

dedicação e esforços em prol do bem-estar de uma causa. Mas, calma estamos contando isso, mas não é 

para te assustar. É muito importante compreender a realidade sobre fazer um trabalho voluntário, para 

que aí você possa se esforçar ao máximo para dar o melhor de si durante sua atuação.  [...]                 

Dentre os motivos para ser voluntario estão:  

• RETRIBUIÇÃO – Retribuir à sociedade o que recebeu de bom, um bom tratamento de saúde, uma 

boa escola pública, entre outros. Um sentimento de agradecimento move estas pessoas ao trabalho 

voluntário. 

• AUTOCONHECIMENTO – o trabalho voluntário é a melhor maneira de uma pessoa conhecer a si 

mesma. Ao entrar em contato com tantos problemas que precisam ser resolvidos, passam a 

entender o que realmente querem da sua vida e quais os objetivos. 

• VISÃO DE MUNDO – O voluntariado é uma grande maneira de desenvolver a capacidade de fazer 

análises globais. Ao estar frente a frente com problemas que não fazem parte diretamente da sua 

realidade, voluntários podem perceber que o mundo é grande e muitas coisas ainda precisam ser 

resolvidas.                                      (https://nossacausa.com/por-que-ser-voluntario/) 

 

➢ SER VOLUNTÁRIO É SER HUMANO… Por Marcelo R. de Paula  

O VOLUNTARIADO é uma oportunidade excepcional para a prática do bem e da solidariedade. 

Ser voluntário é muito mais que oferecer uma parte de seu tempo, é muito mais que olhar para a 

necessidade do outro, muito mais que fazer parte de uma maravilhosa corrente, muito mais que colocar 

o seu entendimento e experiência em benefício do todo, vai além das expectativas do ser humano e o 

coloca em destaque, tanto para quem doa, tanto para quem recebe. 

O voluntário é um guerreiro silencioso que não busca fama, dinheiro ou oportunidade de riquezas, 

apenas dá o que tem de melhor. A visão do voluntário é ampla e bela, pois tem um alcance infinitamente 

maior sobre o que acontece ao seu redor e se integra a estas condições sempre com muita entrega e 

determinação. 

https://nossacausa.com/por-que-ser-voluntario/
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Atuo na área do 3º setor há 03 anos e uma frase que ouço constantemente é: “Gostaria tanto de ajudar, 

mas não sei como.” Existem hoje no Brasil cerca de 450.000 organizações sem fins lucrativos atuando 

em diversas áreas (social, educacional, ambiental, saúde, cultural, esportiva, etc.) e cada uma delas 

apresenta oportunidades para que as pessoas possam estar se doando e oferecendo sua capacidade e 

experiência em favor deste setor da economia. 

Cada uma delas tem a sua missão e apesar de muitas realizarem e colocarem em prática projetos de 

naturezas semelhantes têm peculiaridades diferentes, levam soluções e amenizam a dor e o sofrimento 

de muitas pessoas, proporcionando condições para que a vida de todos os envolvidos melhore 

consideravelmente. 

Nos EUA e Europa, esta prática é bem mais difundida, com as pessoas tendo a plena noção de 

importância para este tipo de atitude. O que se deve salientar nestes locais e que diferem muito da 

nossa realidade aqui no Brasil é a legislação existente, voltada para o crescimento do setor e da 

sociedade, bem diferente da nossa, ainda muito vaga e clientelista, “forçando” as instituições a 

estarem sempre com o “chapéu na mão” para conseguir recursos, além de dificultar os processos de 

busca de voluntários de uma maneira mais efetiva. 

Outro fator de grande importância que destaco e que especialistas em RH vem reiterando de forma 

mais concreta, é que o voluntariado hoje, além das benesses oferecidas aos assistidos, além do bem 

estar sentido por quem está ajudando, também abre a possibilidade de estarem conseguindo 

oportunidades de um emprego fixo e permanente, pois a visão dos empresários para este tipo de 

atitude está crescendo de forma benéfica e produtiva e com uma visão voltada à responsabilidade 

social. É deste universo que falo e indico para aqueles que se encaixam no perfil das pessoas que podem 

doar pelo menos 01 hora por semana em favor de alguma causa. 

É muito fácil! Somente basta desejo de ajudar, aliado ao comprometimento com a causa. 

SER VOLUNTÁRIO É SER HUMANO… (https://alavancasocial.com.br/2011/01/11/ser-voluntario-e-ser-humano-2/) 

 

JANTAR COMEMORATIVO DE 25 ANOS!!          ESPERAMOS VOCÊS!!!! 

 
QUANDO: 11 DE SETEMBRO – a partir das 19:30 horas. 

LOCAL:  RESTAURANTE MADALOSSO – Salão CAPRI 

Valores:  

Até dia 10 de setembro  No dia e no local: 

Crianças de 6 a 10: R$ 30,00  Crianças de 6 a 10: R$ 35,00 

Todos, a partir de 11 anos: R$ 60,00 Todos, a partir de 11 anos: R$ 70,00 

Inclui:  Buffet tradicional Italiano, refrigerante e água, aperitivo e taxas. 

Não-inclui: Bebidas alcoólicas 

o Os convites podem ser comprados mediante depósito bancário - O CNPJ da Casa do Pai é: 00.388.758/0001-49 
▪ Banco Itaú (341) Agência: 1538, CC: 39136-6 ou  
▪ Caixa Econômica Federal (104) Agência: 1628, CC: 2094-1    

o Qualquer dúvida / ou para mandar o comprovante (foto ou escaneado), fale com o Rafael, no escritório 
da Casa via ‘Whatsapp’: (41) 9 8516-6241 ou pelo telefone (41) 3343 0928.  

 

http://www.casadopai.org.br/
https://alavancasocial.com.br/2011/01/11/ser-voluntario-e-ser-humano-2/

