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Apresentação
 O objetivo deste Manual é oferecer informa-
ções básicas a respeito da Instituição e também as 
orientações necessárias para o bom desenvolvimento 
do trabalho voluntário na Associação VIVER.
 Para que o serviço voluntário seja prestado 
com consciência e motivações corretas, é importante 
se identificar com a missão e os valores da Instituição, 
além disso, estar disposto a aceitar supervisão e contro-
le por parte do funcionário designado para acompa-
nhar o trabalho a ser realizado. 
 A definição de trabalho voluntário foi dada 
pela Lei nº 9.608, de 18 de fevereiro de 1998 como 
uma atividade não remunerada prestada por pessoa 
física a uma entidade pública de qualquer natureza, ou 
a instituição privada de fins não lucrativos, que tenha 
objetivos cívicos, culturais, educacionais, científicos, 
recreativos ou de assistência social. 
 A Lei também dispõe que o serviço voluntário 
não gera vínculo empregatício, nem obrigação de natu-
reza trabalhista previdenciária ou afim. 
 No entanto, ser voluntário vai além da letra fria 
da lei; ser voluntário é envolver-se, é a atitude de quem 
sabe que é solidário com as circunstâncias sociais e 
históricas do meio em que vive e procura agir, de livre 
vontade e conscientemente, segundo os seus princí-
pios e valores. O voluntariado, portanto, está relaciona-
do com a civilidade e a cidadania.
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     Breve Histórico da Viver
 A VIVER – Associação dos Voluntários Pró-Vida 
Estruturada é uma organização não governamental, 
sem fins lucrativos, que tem por finalidade o serviço de 
assistência social com a promoção da educação, do 
esporte e da cultura. A Instituição atua como um centro 
de convivência e fortalecimento de vínculos sociais e 
familiares, de forma que todos os seus assistidos 
tenham oportunidades de ampliarem seus 
conhecimentos, habilidades e competências para 
transformarem a realidade social em que estão 
inseridos.
 
 A Associação VIVER surgiu na década de 1990, 
a partir da iniciativa de um grupo de pessoas da 1ª 
Igreja Presbiteriana do Brasil no Cruzeiro, que 
sensibilizadas e movidas pelo amor cristão, 
mobilizaram-se para suprir as necessidades básicas de 
algumas famílias e, especialmente, crianças e 
adolescentes as quais moravam ao lado do “lixão”, 
onde se desenvolveu, nas adjacências, a Cidade 
Estrutural – DF.
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 O serviço prestado pela Associação VIVER é 
totalmente gratuito, mantido por meio de convênio 
com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Humano e Social – SEDHS do Governo do Distrito 
Federal. São oferecidas atividades de caráter socioedu-
cativas, apoio psicopedagógico, oficinas culturais e 
esportivas, além do fornecimento de alimentação. 
Atualmente, são atendidos 300 (trezentas) crianças e 
adolescentes em situação de vulnerabilidade e risco 
social, no contraturno escolar.

 A 1ª Igreja Presbiteriana do Brasil no Cruzeiro é 
a entidade mantenedora da VIVER, oferecendo o 
suporte necessário para o seu funcionamento e direcio-
nando o seu planejamento estratégico. 

 A Associação VIVER trabalha para a promoção 
do bem comum e agrega pessoas que acreditam na 
força do voluntariado como instrumento de mudança 
social. 
 

As atividades da Instituição não possuem nenhuma 
vinculação política ou partidária.
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                                  Planejamento Estratégico
Nossa Missão

 Promover o protagonismo, o desenvolvimento 
e a inclusão social de crianças e adolescentes em 
situação de vulnerabilidade. 

Visão de futuro 

 Ser uma organização de excelência 
fundamentada nos princípios cristãos, que por meio de 
suas ações proporcione a formação cidadã 
participativa, o fortalecimento de vínculos familiares e 
sociais, visando o desenvolvimento integral das 
crianças e adolescentes e a transformação da realidade 
social na qual estão inseridos.

Nossos Valores

 Princípios bíblicos, Responsabilidade Social, 
Voluntariado, Ética, Transparência, Excelência, 
Sustentabilidade, Solidariedade e Respeito à 
Diversidade. 
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Uma Visão Cristã do Voluntariado
 
 A origem da palavra voluntário segundo o 
dicionário Aurélio é o latim “voluntariu” = aquele que 
age espontaneamente. O termo está intimamente 
ligado à vontade, daí, volição (querer) = o ato pelo qual 
a vontade se determina a alguma coisa. 
 Na carta do apóstolo Paulo aos filipenses ele 
incentiva os irmãos a colocarem em ação a salvação 
deles com temor e tremor, sabendo que é Deus quem 
efetua neles tanto o querer como o realizar, de acordo 
com a boa vontade d’Ele.
 Para nós é um grande mistério o fato de que 
Deus deseja e espera que nos tornemos participantes 
da Sua própria natureza. Ele espera que sejamos os 
seus cooperadores neste mundo, de tal forma que a 
vontade d’Ele seja feita aqui na terra como no céu. 
Jesus afirmou no sermão da montanha: “vós sois o sal 
da terra e a luz do mundo”. Então, a priori, todos os 
seguidores de Jesus são voluntários no Reino de Deus, 
uma vez que a fé em Cristo, naturalmente, produz boas 
obras.
 Ainda assim, o apóstolo Tiago afirma que 
aquele que se diz cristão e que tem fé, mas a sua fé não 
se manifesta por meio de boas obras, essa fé é morta e 
inútil. A fé que não resulta em boas obras, não é fé. 
Além disso, Pedro, também apóstolo de Cristo, acon-
selha aos irmãos que se empenhem, ainda mais, para 
confirmar que estão entre aqueles que Deus chamou e 
escolheu; agindo assim, nunca abandonarão a fé. 
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                           Uma Visão Cristã do Voluntariado
 
 Na perspectiva cristã, o voluntariado é a 
personificação das palavras “seja feita a tua vontade” 
no sentido de querer cooperar para o Reino. É um 
instrumento capaz de materializar a vontade de Deus 
na terra por meio de pessoas comprometidas com o 
cristianismo autêntico e com os seus semelhantes. 

 O voluntário cristão compreende que carrega 
dentro de si um tesouro, que se torna ainda mais 
valioso quando compartilhado com outra pessoa. Esta 
ação de compartilhar o tesouro que traz dentro si 
produz uma satisfação pessoal tamanha, que nesse 
momento, é possível perceber o sentido da sua 
existência!
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PRINCÍPIOS DO Voluntariado 
 
 
 São muitos os conceitos que estão 
relacionados com a essência do trabalho voluntário. 
Destacamos a solidariedade, a generosidade, a 
honestidade, o respeito, a ética, a igualdade e a justiça. 
Com a internalização destes conceitos, espera-se que o 
comportamento e as atitudes das pessoas sejam no 
sentido de cooperar para uma facilitação do diálogo e 
com o trabalho em equipe.
 Os princípios que devem nortear as atividades 
desenvolvidas na Associação VIVER são:
 
1.  Amor ao próximo, pautado pelos 
ensinamentos de Jesus Cristo;

2.  Uma vez criada expectativas 
é preciso honrar os compromissos. O voluntário é 
responsável pela atividade que se comprometeu a 
realizar;

3. Todas as ações devem estar em 
conformidade com o Estatuto da Criança e do Adoles-
cente (E.C. A).
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    Condições para ser voluntário
 
Identificar-se com a missão e valores da Instituição; 
conhecer a comunidade onde prestará o serviço, 
levando em conta essa realidade social.

Assinar o “Termo de Adesão”.

Respeitar valores e crenças das pessoas com as 
quais trabalha.

Sugestões e críticas devem ser encaminhadas ao 
Conselho Diretor, que irá tomar as providências 
que julgar pertinentes.

Trabalhar em harmonia com os demais voluntários, 
funcionários e, eventualmente, pessoas que são 
encaminhadas pela Justiça para o cumprimento 
de pena alternativa.

O uso de equipamentos da Associação VIVER, tais 
como: telefones, computadores, ferramentas, 
veículos, bem como a utilização do espaço físico, 
será permitido apenas para tarefas ligadas ao 
trabalho voluntário a ser desenvolvido.
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Em nenhuma hipótese usar o nome da Instituição 
para angariar fundos, pedir donativos ou obter 
regalias para si ou para outrem.

Não utilizar o nome e símbolos da Instituição em 
campanhas político-partidária, órgãos de classe ou 
órgãos colegiados.

Não participar de eventos públicos ou dar 
declarações em nome da Associação VIVER, sem 
autorização prévia do Conselho Diretor.

As atividades do voluntário estão limitadas ao 
espaço físico da Instituição com a supervisão da 
Coordenação ou funcionário designado; A 
participação do voluntário em atividades externas 
poderá acontecer, desde que, com a autorização 
prévia da coordenação.

Usar de bom senso para resolver imprevistos, além 
de informar a Coordenação.

Zelar pelo patrimônio da VIVER.
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    É direito do voluntário
 
• Receber apoio, treinamento e avaliação da 
atividade que estiver desempenhando.
• Ser reembolsado de eventuais despesas, 
desde que autorizado previamente pelo Conselho 
Diretor.
• Dispor de condições de trabalho 
favoráveis, observado as limitações da Instituição.
• Escolher a atividade que lhe traga 
satisfação, adequada à sua capacidade e que seja 
um desafio para ampliar habilidades ou 
desenvolver outras.
• Conhecer o planejamento e objetivos da 
Instituição.
• Contar com os recursos indispensáveis 
para o trabalho voluntário.
• Ter o seu trabalho reconhecido e 
valorizado.
• Conhecer o resultado do seu trabalho.

12



13

    É vedado ao voluntário
 
• Envolver-se pessoalmente com as crianças 
e adolescentes assistidos pela VIVER, fora das suas 
instalações,  seja por telefone ou meios 
eletrônicos.
• Atender pedidos particulares; dar carona; 
privilegiar uma ou outra criança com presentes em 
geral. Qualquer doação deve ser realizada por 
meio da Instituição.
• Vender produtos ou serviços de qualquer 
natureza; fazer abaixo assinados; fazer filmagens 
ou fotografias sem prévia autorização do Conselho 
Diretor.



            Considerações finais
 

 
 O Conselho Diretor poderá advertir 
verbalmente ou desligará, em definitivo, o
Voluntário que descumprir as normas da 
Associação VIVER.

 Havendo necessidade, este Manual 
poderá ser revisado e alterado a qualquer 
tempo por iniciativa do Conselho Diretor. 
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                         Links interessantes
 

http://www.viver.org.br/ 

http://www.ipb.org.br/ipb/historia 

http://www.sedest.df.gov.br/ 

http://www.crianca.df.gov.br/ 

http://www.unesco.org/new/pt/brasilia/ 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8069.htm 





Conselho Diretor/Presidente
Eliesio Luiz Ferreira

Diretor Administrativo
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Diretor de Ação Social
Álvaro da Silva Lima Júnior

Diretora de Planejamento
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Conselho Fiscal
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Cruzeiro Velho
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(61) 3361-9357

Atividades
Quadra 6 Área Especial - Setor Oeste 

(Ao lado do aterro sanitário)
Cidade Estrutural – Brasília/DF

Suplentes
Misael Jose Viana

Maísa Amaral de C. Ferreira
Cléus Vitor Martins Santana

Coordenação da Associação 

Coordenador Geral
Filipe Rodrigues Lima

Coordenação Pedagógica
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Luciene Maria

Assistentes Sociais
Albino Afonso Filho

Laila Cássia Bueno Barbosa
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 Daniel Rocha



Contatos

(61) 8416-7382 / (61) 3361-9357
viver@viver.org.br  ou ass.viver@gmail.com   

Doações Financeiras 
 

Banco do Brasil      
Agência: 2945-9

C/C: 5912-9

Outras Doações
Entre em contato:

 (61) 8416-7382


