
 
 

Serviço de Voluntariado 

O Yoga existe na Índia há milhares de anos, passando de geração em geração 
no espírito de karma yoga (serviço altruísta). Esta força dinâmica tem sido a 
base das atividades dos Centros de Yoga Sivananda desde a sua fundação há 
50 anos. Os Centros e Ashrams de Yoga Sivananda são verdadeiros oásis de 
paz para a prática intensiva de yoga e estão abertos a todas as pessoas. 

Há muitos campos para realizar esse voluntário: 

• Construção e manutenção 

• Cozinha 

• Boutique e recepção 

• Ensino 

• Divulgação (publicidade, promoção, etc) 

• Trabalho Administrativo (manter atualizado listas de correio, correspondência, 
informática, traduções, etc). E muito mais. 

Se você está interessado em vir para ajudar algumas horas por semana, fazer 
um programa de Voluntáriado e Estudo ou "Staff" (voluntário permanente ou 
temporário) em um dos Centros de Yoga Sivananda na América do Sul seja 
Montevidéu, Porto Alegre, Buenos Aires e Neuquén, por favor entre em contato 
conosco em montevideo@sivananda.org ou buenosaires@sivananda.org para 
mais informações. 

1) Programa de voluntariado semanal no Centro Sivananda  

Todo o apoio é bem-vindo. Precisamos de voluntários empenhados em ajudar 
para realizar as atividades do Centro, durante algumas horas por semana, de 
modo regular. O programa é muito flexível, se você estiver interessado em 
participar durante ao menos um mês, entre em contato conosco pelo telefone: 
Montevidéu (598) 2401 0929 ou Buenos Aires (54 -11) 48047813. 

2) Programa de voluntariado e estudo no Centro Sivananda 



O dinâmico plano diário dos participantes neste programa consiste em duas ou 
quatro horas de karma yoga (voluntáriado), prática de yoga e meditação e 
estudo pessoal. Este programa é eficaz em demonstrar como integrar yoga na 
vida cotidiana e ampliar nossos horizontes. O período mínimo deste programa 
é de um mês. Com uma doação mínima, contribui para o custo da sua estadia, 
que pode ser de um mês ou mais. 
Custo do programa de estudo:  

US $ 40 diários, US$ 900 por mês (2 horas Karma Yoga por dia), 

US$ 30 diários, US$ 700 mensais (4 horas Karma Yoga por dia) 

Yoga Sivananda  

América do sul 

3) Programa de staff no Centro Sivananda 

Um certo número de voluntários permanentes ou temporários ("staff") vive e 
trabalha em cada Centro Sivananda de Yoga Vedanta. Além das práticas 
diárias de yoga e meditação, usam todo o seu tempo e energia ao serviço 
altruísta e estão completamente dedicados a fazer com que as atividades no 
Centro sejam possíveis. 

A maioria dos interessados neste programa já concluíram o Curso de 
Formação Professores (TTC), mas este não é um pré-requisito. 
O período mínimo de permanência no centro, como "staff" é de três meses. 

O programa abrange os seguintes aspectos: 

• Prática 

Participação nas atividades diárias do Centro, incluindo: meditação, 
pranayama, asanas e canto devocional. 

A Participação em oficinas e cursos ministrados pelo Centro durante o período 
de serviço deve ser combinado com o Diretor, de acordo com as necessidades 
do Centro. 

• Nutrição, saúde e higiene 

Ajudar na cozinha e aprender a preparar pratos vegetarianos simples. 

Dieta saudável consiste em comida vegetariana recém-preparada. 

Jejuar (opcional) regularmente para purificar o corpo e a mente. 

Práticas de higiene do ponto de vista do yoga, referindo-se ao espaço vital, a 
indumentária e pessoal. 



• Serviço (Karma Yoga) 

Preparar o Centro para receber e atender aos alunos, preparar os quartos e 
salas de yoga; preparar a recepção. Limpeza e manutenção do Centro de 
Yoga. 

• Estudo 

Os Centros têm uma extensa biblioteca e materiais relativos à disciplina de 
yoga. 

• Convivência em uma comunidade espiritual 

Valiosa experiência de convivência diária com pessoas com as mesmas 
preocupações espirituais, aplicando os princípios éticos do yoga para a vida 
diária. 

• Para os professores de Yoga Sivananda 

Instruções detalhadas sobre o ensino. 

Possibilidade de participar das aulas ajudando a um professor experiente para 
treinamento  

Treinamento para classes específicas ou workshops sobre vários temas de 
yoga. 

Os requisitos para participar desses programas são: 

• Preencher e assinar o formulário de solicitação. 

• Carta de recomendação de outro Centro / Ashram Sivananda ou entrevista 
pessoal por telefone ou internet. 

• Adaptar-se às regras do Centro, de acordo com os dados indicados no 
formulário. 

• Seguro de saúde próprio. 

• Viagens e despesas pessoais pagas pelo participante. 

 
Contato: 

Centro Sivananda de Yoga e Vedanta 
     portoalegre@sivananda.org 
   Tel: (51) 30247717 / (51) 98187 2422 

 



 

 

Centro Internacional Sivananda de Yoga e Vedanta São Paulo 

Rua Girassol 1088 

Vila Madalena, Sao Paulo - CEP 05433-002 

saopaulo@sivananda.org 

(11) 3032-8925 / (11) 95319-7175 
 

Centro Internacional de Yoga Sivananda  
BuenosAires@sivananda.org 
Tel: (54-11) 48047813 

 

Associação de Yoga Sivananda 
     Montevideo@sivananda.org 
   Tel: (598) 24010929 


