ASSITÊNCIA DE CAPELANIA UNIVERSITÁRIA FUNVIC
I – Introdução
A Capelania Universitária da FUNVIC, instituída nos termos do Estatuto
da Fundação Universitária Vida Cristã é um departamento de serviço e rege-se
pelos princípios da Ética e da fé cristã. Oferece apoio e assistência espiritual,
centrado nas verdades bíblicas, comprometida com a formação integral do ser
humano no resgate dos valores construtivos, transmitindo palavra de
orientação e encorajamento às pessoas em momentos especiais ou de crise.
Igualmente propõe incentivar a leitura das Escrituras Sagradas, distribuindo a
Bíblia, ou Novo Testamento, buscando reavivar e fortalecer a esperança e a fé,
mediante o conhecimento de Deus Criador e do Salvador Jesus Cristo. Este
serviço é prestado mediante a ministração da Palavra de Deus em eventos,
visitas domiciliares e celebrações litúrgicas.
A Capelania Universitária tem como finalidades:
Prestar assistência espiritual à todos os alunos, colaboradores,
professores e familiares, respeitada a consciência de cada um;
b. Oferecer oportunidade de conhecimento, reflexão, desenvolvimento e
aplicação dos valores e princípios ético-cristãos;
c. Colaborar com Presidencia e ou Direção da FUNVIC em todas as suas
unidades educacionais na explicitação da confessionalidade Institucional;
d. Fazer cumprir os dispositivos legais e regimentais da FUNVIC.
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PINDAMONHANGABA é constituída por todos os capelães e auxiliares que
desenvolverão as suas atividades nos termos deste regimento interno.
III – Áreas de Atuação e Designação
A Capelania da FUNVIC atuará nas seguintes áreas:
Institucional, Universitária, Educação Básica, Ensino Médio, Esportiva e
Assistencial atendendo administrativamente, os capelães, às especialidades de
cada uma dessas áreas.

A Coordenação Geral da Capelania Universitária é de competência do
Presidente da Fundação Universitária Vida Cristã ou alguém por ele nomeado.
O Presidente poderá nomear um capelão como coordenador das ações
estruturais da Capelania da FUNVIC.
IV – Linhas de Ação e Objetivos
Compete ao Capelão da FUNVIC:
a.
Oficiar cultos e outros atos religiosos no âmbito da FUNVIC,
b. Prestar assistência espiritual aos corpos docente, discente e funcionários

da FUNVIC;
c. Por solicitação do Presidente da Fundação Universitária Vida Cristã e ou
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Diretor da FUNVIC, comparecer a cerimônia oficiais da FUNVIC e suas
unidades educacionais;
Promover e implementar a Carta de Princípios aprovada pela Presidencia,
para o respectivo Ano Acadêmico;
Cooperar com o Presidente na sua missão de Guardião da expressão da fé
Confessional na FUNVIC e nas instituições mantidas;
Representar o Presidente e ou o Diretor em eventos, quando solicitado;
Representar a Capelania nos eventos internos e externos quando
convidado;
Apoiar os Conselhos, Administração Geral e Unidades da Instituição
sempre que solicitado;
Coordenar os trabalhos junto aos capelães em suas respectivas atividades
e áreas específicas.
Coordenar a distribuição de Bíblias, textos eletrônicos ou impressos;
Fomentar, regulamentar e supervisionar movimentos cristãos evangélicos
na Instituição;
Apoiar os Diretórios Acadêmicos em realizações que busque tanto o bem
estar social quanto o caráter filantrópico da Instituição, sem implicar
responsabilidade solidária;
Coordenar as ações e usos da Capela Cristã Evangélica para celebrações
e acolhimento espiritual, dentro dos padrões cristãos evangélicos.
Considerações Finais
A Capelania da FUNVIC desenvolve suas atividades sempre respeito o

direito a individualidade, liberdade religiosa e os princípios éticos nos
relacionamentos entre capelães e os atendidos por ela. Ressaltamos que,
sempre que possível e necessário o seja feito o encaminhamento de casos que

não

lhe

compete

tecnicamente

ao

departamento

de

Atendimento

Psicopedagógico.
Como um setor que trata das grandes questões fundamentais da vida e
seus conflitos; a Capelania da FUNVIC tem em seu corpo de capelães,
pessoas qualificadas para estas demandas, com formação nas áreas de
Aconselhamento Integral e Cristão.

