
MÃOS QUE SUSTENTAM: 

Voluntariado que crói
TRÍDUO CELEBRATIVO 



Dia1º



(Na entrada do local onde acontece o encontro preparar um ambiente de acolhida, 
com material sobre a ação da Cáritas, sobre serviço voluntário, Bíblica, cactos, flores, 
água cheirosa). Duas pessoas fazem o acolhimento das pessoas com óleo ou água 
perfumada, abraçam os participantes os/as com a seguinte saudação: O Deus que 
está em mim, saúda o Deus que está em você). 

Acolhida



“O serviço de voluntariado solidário é uma escolha que nos torna livres e abertos às 
necessidades do outro; às exigências da justiça, à defesa da vida, à salvaguarda da 
criação” (Papa Francisco). 

Amadas irmãs e irmãos, somos diversos/as agentes Cáritas em todos os cantos do Brasil 

que sustentamos e construímos a ação libertadora da Rede Cáritas Brasileira. 

Vivenciamos a missão de cuidar da vida em todas as dimensões. Damos graças a Deus 

por esse compromisso de fé e humanismo. Com a alegria do encontro, iniciemos nosso 

primeiro dia do tríduo celebrativo da Semana do Voluntariado da Cáritas Brasileira, 

invocando a Trindade Santa:

T. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo! Amém!

CANTO: Coração Civil

Quero a utopia, quero tudo e mais. Quero a felicidade dos olhos de um pai. Quero a 

alegria muita gente feliz. Quero que a justiça reine em meu país. Quero a liberdade, quero 

o vinho e o pão. Quero ser amizade, quero amor, prazer. Quero nossa cidade sempre 

ensolarada. Os meninos, as meninas e o povo no poder, eu quero ver.

São José da Costa Rica, coração civil. Me inspire no meu sonho de amor Brasil. Se o poeta 

é o que sonha o que vai ser real. Bom sonhar coisas boas que o ser humano faz. E esperar 

pelos frutos no quintal.

Sem polícia, nem a milícia, nem feitiço, cadê poder? Viva a preguiça, viva a malícia que só 

a gente é que sabe ter. Assim dizendo a minha utopia eu vou levando a vida. Eu viver bem 

melhor. Doido pra ver o meu sonho teimoso, um dia se realizar. La laia, la laia, la laia...

Acolhida e saudacao

Oracao inicial
Canto



Em 2022, a semana do voluntariado traz o tema: “MÃOS QUE SUSTENTAM: 

VOLUNTARIADO QUE CONSTROÍ”, é o reconhecimento dessa importante vocação para 

toda rede Cáritas. Queremos homenagear e reconhecer o importante papel que 

voluntárias e voluntários exercem para Igreja no Brasil. Vamos fazer memória das 

pessoas (vivas e falecidas) voluntárias que constroem a história da Rede Cáritas (Arqui-

Dioceses, Articulações e Regionais?).

Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que 

doar a vida pelo irmão. Eis que Eu vos dou o meu Novo Mandamento. Amai-vos uns aos 

outros como Eu vos tenho amado.

Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que 

doar a vida pelo irmão. Vós sereis os meus amigos se seguirdes meus preceitos. Amai-vos 

uns aos outros como Eu vos tenho amado.

Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que 

doar a vida pelo irmão. Como o Pai sempre me ama, assim também Eu vos amei. Amai-

vos uns aos outros como Eu vos tenho amado. 

Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que 

doar a vida pelo irmão.

Recordação da Vida

Leitura Biblíca

Canto

A PALAVRA QUE ILUMINA E FORTALCECE – Mt 25, 31-40



Após a leitura bíblica entram três pessoas: duas com jarras de água saborizada ou 

aromatizada, e outra com canecas/copos servindo água ao som da música: Baião do 

Mundo (Tribalhistas).

A chuva trouxe água para encher o pote. Dentro da água tem um espelho cheio d'água. 

Água pra mim um pingo d'água. Traga pra mim um pingo d'água. Água que mina um 

pingo d'água. Traga pra mim um pingo d'água.

Vem, Cantareira, Canta na calha, Abre a torneira e chora. Vem, bebedouro, Purificador, Me 

dê um gole agora. Água pra mim um pingo d'água. Traga pra mim um pingo d'água. Água 

que mina um pingo d'água. Traga pra mim um pingo d'água.

Vai, água viva, Corre no leito, Pro mar que te devora. Água que lava, Leva a canoa, Voa 

quando evapora. Água pra mim um pingo d'água. Traga pra mim um pingo d'água. Água 

que mina um pingo d'água. Traga pra mim um pingo d'água.

Preciosa, Milagrosa. Vem, regai por nós, Vai, corrente, Da nascente, Até chegar na foz. 

Enche o pote, enche o pote. Enche o pote, enche o pote.

A chuva trouxe água para Encher o pote. Dentro da água tem um espelho Cheio d'água. 

Água pra mim um pingo d'água. Traga pra mim um pingo d'água. Água que mina um 

pingo d'água. Traga pra mim um pingo d'água.

Para refletir: Qual a importância de ser voluntária/o? O que esse texto bíblico ilumina o 

meu serviço voluntário? Registrar a resposta em uma targeta e depois partilhar na 

medida que as demais pessoas forem concluindo.

Após a partilha ouvir a voz do Papa aos agentes Cáritas: https://youtu.be/I4IIcgFi1dg 

Canto
Hino 60 Anos

Refrão: Cáritas, tua força é o Senhor, Tua missão é o próprio amor, Água pra beber, 
terra pra plantar, Pão para comer, vidas a cuidar. 

Superando desafios, desde os campos à cidade, tua ação libertadora, na justiça e 

caridade.

Na partilha solidária, caminhar e construir, acolhendo o chamado, somos livres pra servir.

A semente foi plantada,n o solo do coração, aqui a terra é fértil, ó cirandeiro, ó cirandeira, 

cantemos essa canção.

Oracao inicial

https://youtu.be/I4IIcgFi1dg


Pai Santo, hoje queremos agradecer o dom de nossa vocação. Somos Agentes Cáritas e 

assumimos a missão de pôr o AMOR em movimento. Por meio do nosso trabalho 

voluntário queremos testemunhar o valor da gratuidade e da solidariedade. Senhor 

nosso Deus, fonte de todo amor, ouve-nos. Dá-nos a capacidade de escuta e 

sensibilidade à dor de quem mais sofre. Dá-nos coragem em nosso testemunho e ajuda-

nos a ser a expressão do teu amor libertador na Igreja e junto aos empobrecidos. Dá-nos a 

ousadia necessária para denunciar e enfrentar todos os males que agridem a existência 

humana e a nossa casa comum. Dá-nos a graça de unir nossas vontades e energias na 

construção da sociedade do Bem Viver, sinal do Teu Reino, Amém!

Concluir o encontro com um grande abraço, convidando pra o próximo encontro e 
cantando...

O QUE VALE É O AMOR 

Refrão: Se é pra ir a luta, eu vou, Se é pra tá presente, eu tô! Pois na vida da gente o que 

vale é o amor

É que a gente junto vai, Reacender estrelas vai, Replantar nosso sonho em cada coração. 

Enquanto não chegar o dia, Enquanto persiste a agonia,  A gente ensaia o baião Lauê, 

lauê, lauê, lauê.

É que a gente junto vai, Reabrindo caminhos vai, Alargando a avenida pra festa geral. 

Enquanto não chega a vitória, A gente refaz a história, Pro que há de ser afinal. Lauê, lauê, 

lauê, lauê.

É que a gente junto vai, Vai pra rua de novo, vai, Levantar a bandeira do sonho maior. 

Enquanto eles mandam, não importa, A gente vai abrindo a porta, Quem vai rir depois, ri 

melhor. Lauê, lauê, lauê, lauê.

Oração Final

Canto



Dia2º
(Na entrada do local onde acontece o encontro 
preparar um ambiente de acolhida, com material sobre 
a ação da Cáritas, sobre serviço voluntário, Bíblica, 
cactos, flores, incenso...). Duas pessoas fazem o 
acolhimento das pessoas dizendo da alegria de tê-las 
no encontro. Cada pessoa recebe um chocolate ou 
bombom com uma mensagem de agradecimento pela 
presença na Rede Cáritas.



“A nossa opção é a de gerar processos. Cada uma/um de nós é apenas uma parte de 
um todo complexo e diversificado interagindo no tempo: povos que lutam por uma 
afirmação, por um destino, por viver com dignidade, por «bem viver», dignamente, 
nesse sentido” (Papa Francisco – 2º Encontro Mundial com Pastorais e Movimentos 
Sociais).

Amadas irmãs e irmãos, sejam todas(os) bem vindas(os) ao nosso 2º encontro do tríduo 

celebrativo da Semana do Voluntariado da Cáritas Brasileira. Celebraremos hoje a 

solidariedade como valor que fortalece e ilumina a atuação da Rede Cáritas no mundo. 

Com a alegria e ternura, invoquemos a Trindade Santa:

T. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo! Amém!

Tudo está interligado

Refrão: Tudo está interligado como se fôssemos u,m tudo está interligado nesta casa 
comum. 

O cuidado com as flores do jardim, com as matas, os rios e mananciais. O cuidado com o 

ar e os biomas com a terra e com os animais. O cuidado com o ser em gestação, com as 

crianças um amor especial. O cuidado com doentes e idosos pelos pobres, opção 

preferencial, tudo estaaaá…  

A luta pelo pão de cada dia, por trabalho, saúde e educação. A luta pra livrar-se do 

egoísmo e a luta contra toda corrupção. O esforço contra o mal do consumismo, a busca 

da verdade e do bem. Valer-se do tempo de descanso, da beleza deste mundo e do 

além, tudo estaaaá…  

O diálogo na escola e na família entre povos, culturas, religiões. Os saberes da ciência, da 

política, da fé, da economia em comunhão. O cuidado pelo eu e pelo tu pela nossa 

ecologia integral. O cultivo do amor de São Francisco feito solidariedade universal, tudo 

estaaaá… 

Acolhida e saudacao

Oracao inicial
Canto



Solidariedade é uma palavra que nem sempre agrada; diria que algumas vezes a 

transformamos num palavrão, que não se pode dizer; mas é uma palavra que expressa 

muito mais do que alguns gestos de generosidade esporádicos. É pensar e agir em 

termos de comunidade, de prioridade da vida de todos sobre a apropriação dos bens por 

parte de alguns. (FT, n.116)

A solidariedade é uma força motora da história. Se for levada até as últimas 

consequências, ela via tornar a Terra – nossa Casa Comum – um espaço de vida 

abundante, capaz de acolher todas as pessoas, e todas as espécies vivas numa grande e 

complexa comunidade. Por isso é tão importante a participação das pessoas cristãs e de 

boa vontade na Política. Política não se faz apenas no momento eleitoral, mas também no 

dia a dia da comunidade, na participação nas mobilizações por políticas públicas e em 

todos os espaços da vida coletiva.

: Espelho de Nós

Traz a farinha, traz é o peixe, Traz é o pão que quer dividir. 

Quem vem de lá, o que nos traz? Quem vem de lá, que gente é? Quem vem de lá, vem é 

de paz? Quem vem de lá sabe o que quer? Traz a farinha, traz é o peixe, Traz é o pão que 

quer dividir. É gente nossa, homem, mulher, Espelho de nós, mistério e fé. É gente nossa, 

homem, mulher, Espelho de nós, mistério e fé. 

Quem vem assim vestido de céu? Quem vem assim filho de Deus? Luz na manhã, cor no 

papel, Flor no jardim, fruta no mel. Traz na viagem sonho, esperança, Pra alimentar quem 

quer resistir. É gente amiga, homem, mulher, Estrela, farol na noite do mar.

Sei que enquanto amar, A vida me valerá. Gostar pra mim é o ar, Que busco na atmosfera. 

É o princípio e é o fim. Eu quero é tocar, eu quero saber. Qual é a mais bela verdade que há. 

Quem vem de lá, que mares cruzou? Quem vem de lá, que povo que é? Quem vem de lá, 

o que nos traz? Quem vem de lá sabe o que quer? Traz a farinha, traz é o peixe, Traz é o 

pão que quer dividir, É gente nossa, homem, mulher, Espelho de nós, mistério da fé, Traz 

na viagem sonho, esperança, Pra alimentar quem quer resistir, É gente amiga, homem, 

farol. Estrela, farol na noite do amor

Recordação da Vida

Leitura Biblíca

Canto

A PALAVRA QUE ILUMINA E FORTALCECE – Mt 25, 31-40



Lá lá lá lá lá, Lá lá lá lá lá, Lá lá lá lá lá, Lá lá lá lá lá, Lá lá lá lá lá, Lá lá lá lá lá, 

Quem vem assim vestido de céu? Quem vem assim filho de Deus? Luz na manhã, cor no 

papel, Flor no jardim, fruta no mel. Traz na viagem sonho, esperança, Pra alimentar quem 

quer resistir. É gente amiga, homem, mulher, Estrela, farol na noite do mar.

Lá lá lá lá lá, Lá lá lá lá lá, Lá lá lá lá lá, Lá lá lá lá lá, Lá lá lá lá lá, Lá lá lá lá lá, 

Leitura Biblíca
A PALAVRA QUE ILUMINA E FORTALCECE – Lc 10, 25-37

Após a leitura bíblica refletir: Quais os sinais de esperança que nosso voluntariado 

solidário tem construído e sustentado em nossas Arqui-Dioceses, Articulações e 

Regionais? O que o texto bíblico nos deixa de ensinamentos para nossa prática cotidiana 

de nossa missão?

Canto
Hino 60 Anos

Refrão: Cáritas, tua força é o Senhor, Tua missão é o próprio amor, Água pra beber, 
terra pra plantar, Pão para comer, vidas a cuidar. 

Superando desafios, desde os campos à cidade, tua ação libertadora, na justiça e 

caridade.

Na partilha solidária, caminhar e construir, acolhendo o chamado, somos livres pra servir.

A semente foi plantada,n o solo do coração, aqui a terra é fértil, ó cirandeiro, ó cirandeira, 

cantemos essa canção.



Pai Santo, hoje queremos agradecer o dom de nossa vocação. Somos Agentes Cáritas e 

assumimos a missão de pôr o AMOR em movimento. Por meio do nosso trabalho 

voluntário queremos testemunhar o valor da gratuidade e da solidariedade. Senhor 

nosso Deus, fonte de todo amor, ouve-nos. Dá-nos a capacidade de escuta e 

sensibilidade à dor de quem mais sofre. Dá-nos coragem em nosso testemunho e ajuda-

nos a ser a expressão do teu amor libertador na Igreja e junto aos empobrecidos. Dá-nos a 

ousadia necessária para denunciar e enfrentar todos os males que agridem a existência 

humana e a nossa casa comum. Dá-nos a graça de unir nossas vontades e energias na 

construção da sociedade do Bem Viver, sinal do Teu Reino, Amém!

Concluir o encontro com um grande abraço, convidando pra o próximo encontro e 

cantando...

Oração Final

Canto
MISSÃO DE TODOS NÓS

O Deus que me criou, me quis, me consagrou
para anunciar o seu amor. (2x)

Eu sou como chuva em terra seca 

Pra saciar, fazer brotar eu vivo para amar e pra servir!

É missão de todos nós Deus chama, eu quero ouvir a sua voz!

Eu sou como a flor por sobre o muro

Eu tenho mel, sabor do céu

Eu vivo pra amar e pra servir.

Eu sou como estrela em noite escura.

Eu levo a luz sigo a Jesus.

Eu vivo par amar e pra servir!

Eu sou, sou profeta da verdade.

canto a justiça e a liberdade.

Eu vivo para amar e pra servir!



Dia3º
CELEBRAÇÃO DE CULMINÂNCIA DO DIA DO VOLUNTARIADO

SUGESTÕES PARA A CELEBRAÇÃO

Na celebração se dará destaque ao tema do voluntariado. Hoje vamos rezar 
particularmente pelos voluntários da Cáritas.

• Banner ou cartaz com o tema do Dia do Voluntariado: “MÃOS QUE 
SUSTENTAM: VOLUNTARIADO QUE CONSTROÍ”

• Faixas com nomes de todas as expressões do trabalho voluntário;
• Pode-se convidar um/a voluntário para partilhar sua experiência. 
• Pode-se fazer uma homenagem ao voluntariado.



“A nossa opção é a de gerar processos. Cada uma/um de nós é apenas uma parte de 
um todo complexo e diversificado interagindo no tempo: povos que lutam por uma 
afirmação, por um destino, por viver com dignidade, por «bem viver», dignamente, 
nesse sentido” (Papa Francisco – 2º Encontro Mundial com Pastorais e Movimentos 
Sociais).

Amadas irmãs e irmãos, sejam todas(os) bem vindas(os) ao nosso 2º encontro do tríduo 

celebrativo da Semana do Voluntariado da Cáritas Brasileira. Celebraremos hoje a 

solidariedade como valor que fortalece e ilumina a atuação da Rede Cáritas no mundo. 

Com a alegria e ternura, invoquemos a Trindade Santa:

T. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo! Amém!

Tudo está interligado

Refrão: Tudo está interligado como se fôssemos u,m tudo está interligado nesta casa 
comum. 

O cuidado com as flores do jardim, com as matas, os rios e mananciais. O cuidado com o 

ar e os biomas com a terra e com os animais. O cuidado com o ser em gestação, com as 

crianças um amor especial. O cuidado com doentes e idosos pelos pobres, opção 

preferencial, tudo estaaaá…  

A luta pelo pão de cada dia, por trabalho, saúde e educação. A luta pra livrar-se do 

egoísmo e a luta contra toda corrupção. O esforço contra o mal do consumismo, a busca 

da verdade e do bem. Valer-se do tempo de descanso, da beleza deste mundo e do 

além, tudo estaaaá…  

O diálogo na escola e na família entre povos, culturas, religiões. Os saberes da ciência, da 

política, da fé, da economia em comunhão. O cuidado pelo eu e pelo tu pela nossa 

ecologia integral. O cultivo do amor de São Francisco feito solidariedade universal, tudo 

estaaaá… 

Acolhida e saudacao

Oracao inicial

Canto

Rit Iniciais
CHEGADA (silencio, oração, refrão orante)

Onde reina o amor, fraterno amor. 

Onde reina o amor, Deus aí está.

ABERTURA

- Venham, ó nações, ao Senhor cantar! (bis)

Ao Deus do universo venham festejar! (bis)

- Seu amor por nós firme para sempre. (bis)

Sua fidelidade dura eternamente! (bis)

- Com o voluntariado juntos na oração. (bis)

Todo o povo de Deus faz sua louvação! (bis)

- Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito. (bis)

Glória à Trindade Santa, glória ao Deus bendito!(bis)

-Aleluia, irmãs, aleluia, irmãos! (bis)

Do povo em caminhada a Deus louvação! (bis)

(acende-se a vela)

-Vem ó Santo Espírito, vem iluminar. (bis)

Nosso voluntariado vem abençoar! (bis)

A. Irmão, Irmãs, quanta alegria por este encontro em que juntos celebramos mais um dos 

ensinamentos nos dado por Cristo, a Solidariedade. Cristo, nos ensinou através de sua 

vivencia que as necessidades dos nossos irmãos não devem ser ignoradas e que elas são 

fundamentais tanto quanto as nossas próprias. Nisto, Cristo sempre mostrou a sua 

disponibilidade para ajudar todo aquele que necessita, sem discriminar sua opção 

religiosa, condição social ou raça. Hoje, queremos celebrar com gratidão a todos os 

Voluntários(as) que seguem este lindo ensinamento de Jesus, e doam suas vidas em prol 

daqueles que precisam. Neste dia 28 de agosto celebramos o Dia do Voluntariado com o 

tema: MÃOS QUE SUSTENTAM: VOLUNTARIADO QUE CONSTROÍ. Este dia é uma 

importante data para nós que fazemos parte dessa rede de solidariedade que se faz por 

muitas mãos unidas e constroem dignidade àqueles que vivem à margem da sociedade. 

Bendito seja Deus por esta rede de voluntários e voluntarias que formam a Cáritas! 



“A nossa opção é a de gerar processos. Cada uma/um de nós é apenas uma parte de 
um todo complexo e diversificado interagindo no tempo: povos que lutam por uma 
afirmação, por um destino, por viver com dignidade, por «bem viver», dignamente, 
nesse sentido” (Papa Francisco – 2º Encontro Mundial com Pastorais e Movimentos 
Sociais).

Amadas irmãs e irmãos, sejam todas(os) bem vindas(os) ao nosso 2º encontro do tríduo 

celebrativo da Semana do Voluntariado da Cáritas Brasileira. Celebraremos hoje a 

solidariedade como valor que fortalece e ilumina a atuação da Rede Cáritas no mundo. 

Com a alegria e ternura, invoquemos a Trindade Santa:

T. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo! Amém!

Tudo está interligado

Refrão: Tudo está interligado como se fôssemos u,m tudo está interligado nesta casa 
comum. 

O cuidado com as flores do jardim, com as matas, os rios e mananciais. O cuidado com o 

ar e os biomas com a terra e com os animais. O cuidado com o ser em gestação, com as 

crianças um amor especial. O cuidado com doentes e idosos pelos pobres, opção 

preferencial, tudo estaaaá…  

A luta pelo pão de cada dia, por trabalho, saúde e educação. A luta pra livrar-se do 

egoísmo e a luta contra toda corrupção. O esforço contra o mal do consumismo, a busca 

da verdade e do bem. Valer-se do tempo de descanso, da beleza deste mundo e do 

além, tudo estaaaá…  

O diálogo na escola e na família entre povos, culturas, religiões. Os saberes da ciência, da 

política, da fé, da economia em comunhão. O cuidado pelo eu e pelo tu pela nossa 

ecologia integral. O cultivo do amor de São Francisco feito solidariedade universal, tudo 

estaaaá… 

Acolhida e saudacao

Oracao inicial Hino

Recordação da Vida
As nossas ações no voluntariado, são movidas pela amorosidade existente dentro de 

cada voluntário e voluntaria. Por isso, neste momento vamos relembrar os fatos e 

memórias que traduzem o amor pelo próximo presente em cada um de nós.

(Relembrar momentos e fatos que marcaram o voluntariado nas Cáritas. Pode-se organizar 

a entrada de títulos dos muitos projetos existentes nas caritas que são desenvolvidos em 

favor do próximo)

Põe a semente na terra, não será em vão. Não te preocupe a colheita: plantas para o 
irmão.

2. Toda a semente é um anseio de frutificar e todo fruto é uma forma da gente se dar.

3. Toda palavra é um anseio de comunicar e toda a fala é uma forma da gente se dar.

3. Todo tijolo é um anseio de edificar e toda a obra é uma forma da gente se dar.

4. Toda a Mãe-Terra é um apelo pra sermos irmãos e toda a roça é um convite para a união. 

Sementes de Trsformação
A. Em sua longa trajetória, a caritas através de seus voluntários e voluntarias vem 

semeando ações transformadoras em meio a sociedade. Assim, esse voluntariado tem 

unido forças e através de muitas mãos tem desenvolvido e plantado ações para o bem 

viver, justiça social, somando vontades, princípios, energias, sentimentos e 

solidariedades de pessoas voluntárias. Por isso, ao celebrarmos o Dia do Voluntariado 

queremos continuar semeando, dentro de nossas áreas de atuação que promovem 

incidência social e política. 

REFRÃO: Põe a semente na terra, não será em vão, não te preocupes a colheitas 
plantas para o irmão.



A. Irmãos, irmãs para bem exercermos a nossa missão de voluntários e voluntarias, a 

caritas, busca nos orientar e apresenta as possibilidades de campo de atuação onde 

podemos exercer a colaboração voluntária:

(A cada área citada faz a entrada do tema da área em uma pequena mão confeccionada e 

coloca em um vaso com terra uma semente com o tema da área, enquanto se faz o refrão 

do canto)

Colaboração Voluntária para Superação da Pobreza

Colaboração Voluntária para Economia Popular Solidária e Produção Sustentável

REFRÃO: Põe a semente na terra, não será em vão, não te preocupes a colheitas 
plantas para o irmão

Colaboração Voluntária para Proteção e Convivência com os Bioma

Colaboração Voluntária para Infância, Adolescência e Juventudes

REFRÃO: Põe a semente na terra, não será em vão, não te preocupes a colheitas 
plantas para o irmão

Colaboração Voluntária para com a Pessoa Idosa

Colaboração Voluntária para Migração e Refúgio

REFRÃO: Põe a semente na terra, não será em vão, não te preocupes a colheitas 
plantas para o irmão

Colaboração Voluntária para Redução de Riscos de Desastres e Desastres por Grandes 

Projetos

Colaboração Voluntária para Educação Contextualizada e da Alternância, Formação de 

Lideranças Comunitárias com base na Educação Popular

REFRÃO: Põe a semente na terra, não será em vão, não te preocupes a colheitas 
plantas para o irmão

Colaboração Voluntária para Segurança e Soberania Alimentar, Hídrica e Saúde Integral

Colaboração Voluntária para os Desafios do Mundo Urbano e do Campo, Mobilidade e 

Direito à Cidade e a Vida no Campo

REFRÃO: Põe a semente na terra, não será em vão, não te preocupes a colheitas 
plantas para o irmão

Colaboração Voluntária para Gestão de Resíduos Sólidos com ênfase em Catadores/as

Colaboração Voluntária para com os Povos e Comunidades Tradicionais

REFRÃO: Põe a semente na terra, não será em vão, não te preocupes a colheitas 
plantas para o irmão



Colaboração Voluntária para os Direitos das Mulheres e Equidade de Gênero

Laboração Voluntária para Defesa de Direitos e contra a Violência com pessoas LGBTQI.

REFRÃO: Põe a semente na terra, não será em vão, não te preocupes a colheitas 
plantas para o irmão

Colaboração Voluntária para Não Violência e Defesa dos Direitos Humanos

Colaboração Voluntária para Comunicação e Mobilização Social

REFRÃO: Põe a semente na terra, não será em vão, não te preocupes a colheitas 
plantas para o irmão

Colaboração Voluntária para Mobilização e Captação de Recursos

Colaboração Voluntária por meio de Intercâmbios e Missão Nacional e Internacional

REFRÃO: Põe a semente na terra, não será em vão, não te preocupes a colheitas 
plantas para o irmão

Colaboração Voluntária para Atividades Operacionais

Colaboração Voluntária para atividades técnicas administrativas

REFRÃO: Põe a semente na terra, não será em vão, não te preocupes a colheitas 
plantas para o irmão

A. Muitas sementes precisam ser plantadas para ajudar na construção de um reino que 

faça preferência pelos pobres e oprimidos. Nisto, a Rede de solidariedade no qual 

somos inseridos, ressalta a importância das mãos de muitos voluntários e voluntárias 

que através do amor ajudam a sustentar e aos poucos realizar o sonho de uma 

transformação social neste mundo. Diante disso, invoquemos o Espírito Santo para que 

Ele ilumine as VIDAS SOLIDÁRIAS do nosso voluntariado, pedindo seus que seus dons 

se façam presente em cada voluntário e voluntária dessa rede de amor.

Vem, espirito santo, vem!  Vem iluminar!  (2)

1.Nossos caminhos, vem iluminar. Nossas idéias, vem iluminar. Nossas angústias, vem 

iluminar. As incertezas, vem iluminar!

2.Os voluntários, vem iluminar. A nossa vida, vem iluminar. Nossas famílias, vem iluminar. 

Toda a terra, vem iluminar!! 



Ó Deus, através de Jesus, nos reuniste e nos escolheste para sermos voluntários/as da 

Cáritas e continuar a mesma caminhada dos profetas, discípulos e mártires. Nós te 

agradecemos e pedimos a força do teu Espírito, para sermos fiéis nesta missão tão 

importante que a nós confiaste. Por Cristo, Jesus, nosso Senhor. Amém.

Oração 

Leitura Biblíca
A PALAVRA QUE ILUMINA E FORTALCECE – LC-10,25-37

A. A palavra de Deus, nos ensina que o amor é uma coisa prática, onde se deve amar a 

todos sem preconceitos. E que o nosso próximo é quem está por perto, o qual devemos 

amar e cuidar assim como jesus. A solidariedade é uma tradução de todo esse amor. De 

coração aberto ouçamos e acolhamos a palavra da Salvação.

Canto: Palavra de Salvação, somente o céu tem pra dar, por isso, meu coração se abre 
para escutar.

Por mais difícil que seja seguir, tua palavra queremos ouvir. Por mais difícil de se praticar, 

tua palavra queremos guardar.

Preces
Transbordando de alegria e gratidão pelo Dia do Voluntariado, recitemos juntos a letra da 

canção do padre Zezinho, que nos ajuda a refletir o porquê da necessidade do 

voluntariado:

Pela estrada poeirenta, sandália nos pés e uma bíblia na mão



Preces
Transbordando de alegria e gratidão pelo Dia do Voluntariado, recitemos juntos a letra da 

canção do padre Zezinho, que nos ajuda a refletir o porquê da necessidade do 

voluntariado:

Pela estrada poeirenta, sandália nos pés e uma bíblia na mão
Lá vou eu cuspindo tijolo, para anunciar a libertação.
A garganta já não aguenta, fiquei rouco de tanto pregar
É que dor dos pobre aumenta, e quem pode não quer ajudar.

Não deixes que eu me canse, meu senhor,
Ao ver o que este mundo se tornou;
Decepção, violência e rancor, egoísmo de quem tem demais.
E a revolta de quem nada tem. 
Muita gente inverteu seu valor,
Ao que é guerra se chama de paz e a maldade se chama de bem.

Não é justo, e é pecado, ter demais como tu tens,
Que trabalhas quase nada e que sacias-te de bens
E um irmão que se consome, que trabalha muito mais
Passa o dia tendo fome, quando o outro tem demais.

Foi um copo d'água, dado de bom jeito.
 Foi um obrigado, dito com respeito
Uma conversa de quem tem com quem não tem
Que justificaram meu louvor e meu amem.

Deus que tudo viu, não deixou passar, 
Deus me abençoou e veio me tocar,
Pois meu gesto fez alguém feliz.

Pai nosso, gritamos o teu nome
Pai nosso, teu povo passa fome.
Bendito, aquele que reparte o pão com os seus irmãos,
Só é feliz quem sabe partilhar, o pão que Deus lhe dá.

Converte meu coração,
Eu quero reaprender 
Ensina-me a ser irmão
Daqueles que não tem  nada.

Confesso, meu comodismo, 
é muito mais fácil dar
Do que se comprometer.

 Está doendo demais essa dor,
Ferindo demais e assustando o meu povo
Está faltando é amor. Faltando é amor!
Quem é que vai socorrer?
Quem é que vai socorrer o meu povo?



Ment Finais
PAI NOSSO
AVE MARIA

ORAÇÃO: Ó Deus, tu que conduzes todas as nossas ações, abençoa e dai discernimento 

para todos os voluntários e voluntarias que desenvolvem o amor ao próximo inspirados 

em teu mandamento. Por cristo, nosso Senhor. Amém!

BENÇÃO

O Deus da unidade e compaixão nos dê a graça de continuar construir a rede do amor 

através do voluntariado com mãos que transmitem amor e cuidado. Que ele derrame 

sobre nós a sua benção, agora e sempre. Amém!

Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém!

Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo! 

Para sempre seja louvado! 

"Eu vim para que todos tenham vida
Que todos tenham vida plenamente"
"Eu vim para que todos tenham vida
Que todos tenham vida plenamente"

1.Reconstrói a tua vida em comunhão com teu Senhor;

Reconstrói a tua vida em comunhão com teu irmão:

Onde está o teu irmão, eu estou presente nele

2."Eu passei fazendo o bem, eu curei todos os males"

Hoje és minha presença junto a todo sofredor:

Onde sofre o teu irmão, eu estou sofrendo nele

3."Entreguei a minha vida pela salvação de todos"

Reconstrói, protege a vida de indefesos e inocentes:

Onde morre o teu irmão, eu estou morrendo nele



www.caritas.org.br
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