
 

 

Declaração Final XI° Congresso Internacional 
Ama o teu Próximo como a Ti mesmo. Dimensão ética, social e política do voluntariado VIDES 

                                      16 – 18 julho 2016 – Roma, Itália 

 

 

Nós, jovens do V.I.D.E.S. – Voluntariado Internacional Mulher Educação Desenvolvimento – 

(Associação Internacional sem fins lucrativos), participantes no XI Congresso Internacional, 

provenientes de 32 países: Argentina, Austria, Brasil, Canadá, Chile, Colômbia, Congo 

Brazaville, Coreia, Costa Rica, Filipinas, Japão, Guatemala, Kénia, Haiti, India, Inglaterra, 

Irlanda, Itália, México, Nicarágua, Paraguay, Polónia, Portugal, República Democrática do 

Congo, Eslovénia, Espanha, Slováquia, Estados Unidos, Suiça, Tailândia, Venezuela e Vietnam, 

adotamos esta Declaração final para que todos possam realizar a missão e a visão da 

Associação, colaborando assim, para a realização dos objectivos de desenvolvimento 

sustentável 2030 das Nações Unidas. 

O amor é o coração do voluntariado VIDES, é a força principal que torna  possível a 

construção de uma sociedade fraterna e solidária, onde a dignidade de cada ser humano é 

respeitada e onde a pessoa é educada para saber estabelecer relações de harmonia consigo 

própria, com os outros, com o criado e com Deus. Garantir uma educação de qualidade 

inclusiva e justa, promovendo oportunidades de aprendizagem permanente para todos, é o 

nosso modelo operacional.  

 

Para tornar efectivo o nosso empenho nos próximos quatro anos (2016-2020) afirmamos que: 

 

- O ser humano foi criado por Deus por amor: “homem e mulher os criou, à imagem de 

Deus os criou e deu-lhes o mandato de crescer e ser fecundos”. 

 

- A experiência do amor, recebido e dado, é fundamental para construir família e, 

portanto, sociedade, onde todos os direitos humanos sejam respeitados e garantidos 

por todos. 

 

- A identidade do voluntariado VIDES é a gratuidade e a alegria do dom de si. O 

voluntário entra em relação pessoal com o outro numa dinâmica recíproca de amor 

que faz crescer e desenvolver os melhores recursos de cada pessoa. 

 

- Somos chamados, cada dia,  a crescer em humanidade e no amor para com o outro.  

 

- O amor autêntico para com o próximo, para o VIDES, exprime-se no empenho pela 

educação integral da pessoa. A educação é a chave de acesso para o pleno gozo de 

todos os direitos, em linha com o novo Objectivo do Desenvolvimento Sustentável 

número 4.   

 

- A ética do voluntário e do cidadão global é necessária, a fim de poder tornar efectivo 

um paradigma de desenvolvimento que coloca ao centro a pessoa e não a economia. 

 

- A educação deve ser orientada para o desenvolvimento pleno da personalidade 

humana e para o reforço do respeito pelos direitos humanos e liberdades 

fundamentais. Deve promover a compreensão, a tolerância e a amizade.  



 

- O amor leva-nos a um empenho contínuo pelo estudo e pela reflexão crítica e 

propositiva sobre a realidade local e global. Procurando agir localmente, pensando 

globalmente. (glocalmente) 

 

- O amor leva-nos a alargar o olhar e a cultivar conexões para procurar constantemente 

o Bem Comum.  

 

- A Declaração dos Direitos Humanos é a linguagem universal do amor pelo próximo e 

permite-nos estabelecer relações autênticas de fraternidade entre povos, religiões, 

culturas diversas para construir uma sociedade de paz. 

 

Anotamos que os três desafios do nosso tempo, são:   

 

- O aumento endémico das desigualdades sociais nos países e entre as várias nações,  que 

cria novas pobrezas e gera violência. Isto leva, inevitavelmente, à perda da democracia 

e da paz. 

 

- A questão ecológica que exige uma governance global para o cuidado do planeta como 

Pátria e casa comum.  

 

- A paz não está apenas ameaçada, mas violada em tantas zonas do mundo. Hoje, as 

guerras são fruto de uma combinação de conflitos de interesse, sociais e identitários, 

sobretudo religiosos.  

 

Empenhamo-nos em:   

 

- Promover um voluntariado educativo, baseado sobre o pensamento criativo e crítico 

que permite aos jovens contribuir activamente nos processos políticos e de 

desenvolvimento na sociedade local e global complexa e inter-conexa  (Youth 

Empowerment). 

 

- Promover, na formação dos voluntários e na acção do voluntariado, uma educação que 

ensina a resolução dos conflitos, um profundo apreço pela diversidade, um raciocínio 

ético, a igualdade de géneros, os direitos humanos e as responsabilidades, a 

interdependência, as competências multilinguísticas e multiculturais, a justiça social, o 

desenvolvimento sustentável e os valores. 

 

Uma educação deste género, deve:  

  

- infundir um sentido de cuidado pela terra e pela correcta gestão de todos os sistemas 

ecológicos para as gerações futuras;  

  

- reforçar as relações sociais entre os indivíduos, as instituições, as comunidades e os 

estados;  

 

- permitir aos jovens assumir papéis activos para enfrentar e resolver os desafios do 

próprio território em rede com outras associações (VIDES e não)  e instituições, para se 

tornarem colaboradores pro-activos por um mundo de esperança, de justiça e de paz. 

 



- Redigir e projectar planos estratégicos, projectos e actividades que coloquem no centro 

as necessidades educativas e de desenvolvimento das faixas mais vulneráveis da 

sociedade. 

 

- Formular o empenho dos grupos VIDES a partir das comunidades locais: trabalhar 

envolvendo pais, leader das comunidades educativas, instituições locais, eclesiásticas  e 

civis  

 

- Promover  uma educação aos e para os direitos humanos, através de instrumentos da 

educação formal e não formal, para uma sociedade mais justa, fraterna e solidária.  

 

- Difundir e tornar visível as boas praxis do voluntariado VIDES nas instituições e na 

opinião pública, para envolver sempre mais os jovens na acção voluntária no estilo da 

associação. 

 

- Estar presentes nas instituições locais e nos organismos internacionais para formar e 

encorajar os jovens à cooperação recíproca.  

 

- Incrementar relações fraternas autênticas de colaboração como rede VIDES, entre os 

grupos VIDES, o Instituto FMA e os outros membros da Família Salesiana.  

 

- Utilizar com responsabilidade e corresponsabilidade os media e as redes sociais, como 

instrumentos eficazes para a construção de uma cultura solidária, para reforçar os 

laços de amizade intercultural, para um aumento da colaboração fraterna em favor de 

quem mais precisa e para a difusão das boas praxis.  

 

Conclui-se, portanto, que:  

Nós, jovens VIDES e delegadas FMA,  empenhamo-nos em contribuir para a realização das 

linhas programáticas do CGXXIII das FMA, agindo como portadores de alegria e esperança 

pelos mais vulveráveis e contribuindo, cada um conforme a sua especificidade, para a 

realização da Agenda 2030 das Nações Unidas com particular atenção para a promoção do 

direito à educação, como expressão do amor para com o próximo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


