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2001 é o Ano Internacional dos t)
Voluntários

As comemorações do Dia Internacional do Voluntário, que marcaram o dia 5
de dezembro, vão se estenderportodo este ano. E que, reconhecendo a importância
do trabalho voluntário para a melhoria da qualidade de vida no mundo, a
Organização das Nações Unidas (ONU) elegeu 2001 o Ano Internacional dos
Voluntários. Os homenageados são aquelas pessoas que, movidas pelos
sentimentos de solidariedade e responsabilidade, doam seu tempo, trabalho e
talento, beneficiando outras pessoas e melhorando a vida de todos. NaAssembléia,
alguns servidores já se despertaram para o trabalho voluntário. Eles falam
sobre suas atividades e dão ditas para quem quer ajudai; mas não sabe torna

Doação mais importante
é de tempo eafeto

Para Isabel Cl,,
voluntário deve
facilitador, não

servidora Isabel
Christina Mo-

_________ reira Gonzales, da Área
de Informática, participa
do Grupo Espirita Luz e
Paz e trabalha com
evangelização e assistên-
cia social. Ela ressalta que
o trabalho não é assis-
tencialista. Segundo Isa-

bel, a assistência social é vista pela maioria das
pessoas como a manutenção daqueles que se
julgam carentes, satisfazendo as suas necessida-
des físicas. Mas isso está relacionado apenas a
um primeiro momento, ode suprimento da saú-
de física, psíquica e espiritual do assistido. O mais
importante, segundo Isabel, é dar condições para
que o assistido se mantenha por meio de noções

básicas de higiene, moral, saúde, educação aca-
dêmica e pré-profissionalização. "É uma questão
de promoção humana. O voluntário deve ser
um facilitador, um mediador e, não, um prove-
dor", orienta Isabel.

O Grupo, que não é formado exclusivamente
por espíritas, além de dar os primeiros cuidados a
crianças na Casa Espírita, proporciona a elas o conta-
to direto com o voluntário, o que Isabel considera •
essencial. 'Muitas vezes, nós temos crianças que
não são carentes financeiramente e, sim, carentes
de afeto", explica. 'Essa troca vale muito mais do
que juntar meia dúzia de roupas, o que é muito fácil.
Quem não tem em casa alguma coisa que não e
usando?", questiona Isabel. Segundo a servidora, e
troca beneficia, primeiramente, o vduntário. "Quan-
do eu acendo um palito de fósforo, sou a primeira a
ser iluminada', esmula,

Famílias são
criança não é a única contemplada com a

JMt ajuda dos voluntários. Isabel explica que não
há como trabalhar com uma criança sem induir sua
família, já que ela é um agente modikador dentro de
sua própria casa. 'A criança que cria o hábito, por
exemplo, de lavar as mãos antes das refeições, muda
o comportamento de todas as pessoas que vivem
com ela, que se sentem obrigadas a fazer o mes-
mo", conta.

A servidora garante que a evangelização das cri-
anças assistidas pelo Grupo, que ocorre uma vez

beneficiadas
por semana impreterivelmente, não tem como
finalidade torná-las espíritas. Em salas de aula, in-
formações sobre o tema reencarnação, no qual
os espíritas acreditam, são passadas ás crianças
do mesmo modo que outros princípios, como o
"amor á natureza", que trabalha toda a questão da
preservação ambiental e da criança como parte inte-
grante do mundo e, também, os 'cuidados com o
como," o que mostra, para a criança, a importância
da alimentação saudável, uma vez que o cuidado
com o corpo está interligado com a higiene mental.
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