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Coordenador de Adoração 
 

 Visão Geral 

Sob a direção do Pastor, o Coordenador de Adoração calendariza e promove a adoração na 

paróquia. Este está envolvido na vida de oração e de adoração da Igreja e inspira os outros à 

oração. 

 

 Atividades/Responsabilidades 

 Encoraja e promove a adoração na paróquia do Santíssimo Sacramento. 

 Desenvolve e mantém um calendário para a adoração. 

 Assegura a presença de pessoas durante as horas de adoração. 

 Organiza a colocação das flores e velas para a adoração do Santíssimo Sacramento. 

 Aborda outras questões, à medida que vão surgindo, relativas à adoração do Santíssimo 

Sacramento. 

 
As Atividades/Responsabilidades acima indicadas poderão não refletir totalmente o ministério realizado 

na paróquia. Por favor, consulte a caixa "Outras Especificações" sobre os deveres que são específicos a 

esta paróquia. 
 

Outras especificações: 
________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

 

 Competências, Experiência e Qualificações 

 É um membro totalmente iniciado e idóneo da Igreja Católica. 

 É pessoa ativa no culto da paróquia. 

 É reconhecido dentro da comunidade paroquial como uma pessoa de sólida reputação. 

 É sensível aos costumes da igreja no que respeita às Celebrações Litúrgicas da 

comunidade paroquial e à oração privada e reflexão. 

 Está familiarizado com as implicações rituais e teológicas e significados da adoração do 

Santíssimo Sacramento. 

 Possui boa capacidade organizacional. 

 Sabe relacionar-se eficazmente e comunicar claramente com os outros. 

 

 Características e Qualidades Pessoais 

 Deseja servir a comunidade e dedicar tempo e talentos a este ministério. 

 É honesto, de confiança, entusiástico e capaz de motivar os outros. 

 Tem de ser uma pessoa de oração. 

 Possui a capacidade de comunicar bem com os outros.  

 Possui a capacidade de trabalhar de forma independente ou dentro de um grupo.  

 Sente-se à vontade em ser responsável e sabe observar os limites adequados. 
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 Orientação e Formação 

Programa Padrão de Orientação Paroquial  
 

 Grupo Participante 

Paroquianos que desejem participar na adoração do Santíssimo Sacramento. 

 

 Apoio, Supervisão e Avaliação 

O Pastor é o primeiro nível de apoio, supervisão e avaliação.   
 

 Tempo de Nomeação do Ministério 

Entre três e cinco anos com possibilidade de renovação. 

 

 Benefícios e Condições de Trabalho 

Contribuirá diretamente na vida espiritual da comunidade paroquial. 

Terá um impacto direto na construção da comunidade intrínseca à paróquia. 

Este é um cargo voluntário, que requer tempo de dedicação de ___ horas por semana/___ horas 

por mês. 

Terá de ser capaz de participar na sessão de orientação e de formação, como exigido. 

 

 Recomendações de Seleção 

Este é um cargo de risco Geral.  

É necessário o preenchimento de um Formulário de Informação de Voluntário.  

É exigida formação e orientação. 

Haverá supervisão e avaliações periódicas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta descrição de cargo de ministério reflete com precisão o Ministério do Coordenador de  

 

Adoração atualmente praticado em ____________________________. 

                                                     (Nome da Paróquia) 

 

 

____________________________________ 

Comissão de Seleção do Voluntário Paroquial 

 

 

_______________________________                            __________________________________ 

Pastor              Data 

Preparado por: Arquidiocese de Toronto 

 


