Descrição de Cargo do Ministério do Voluntário - Acólito - Adulto

Acólito – Adulto
 Visão Geral
O Acólito assiste os membros da assembleia litúrgica, apresentando ou preparando os utensílios
e outros objetos nas celebrações. Este serviço reverente e eficiente permite aos outros ministros
que desempenhem os seus papéis, enquanto as ações litúrgicas decorrem de forma calma, ordeira
e com decoro adequado. Como membros da assembleia que têm, frequentemente, visibilidade
perante todos, os acólitos também servem de modelo, no que respeita a uma boa participação
litúrgica.
 Atividades/Responsabilidades
 Presta assistência com a preparação do santuário e dos utensílios sagrados antes da
Liturgia e, posteriormente, do seu cuidado adequado.
 Utiliza e cuida dos diversos objetos utilizados na Liturgia (cruzes, velas, incenso,
sacramentário, etc.).
 Prepara o altar ou presta assistência nessa tarefa, antes da apresentação das oferendas.
 Dá assistência com os livros e outros acessórios do altar, conforme necessário.
 Reage às circunstâncias especiais que possam acontecer durante a Liturgia.
 Realiza as tarefas especiais com dignidade e também participa totalmente como membro
exemplar da assembleia.
 Demonstra responsabilidade servindo, quando agendado, e fazendo parte nos ensaios.
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.
 Tem as competências necessárias para servir a assembleia litúrgica, conforme aqui
descrito.
 Participa totalmente como membro da assembleia litúrgica.
 Possui o conhecimento adequado dos acessórios e paramentos, etc.
 Aprendeu os procedimentos cerimoniais da comunidade.
 Características e Qualidades Pessoais
 Deseja servir a comunidade e dedicar tempo e talentos a este ministério.
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Acolhe com agrado as oportunidades de aprofundar conhecimentos e tem apreço pelos
Ritos Litúrgicos, os quais ele ajuda a comunidade a celebrar.
Exerce o ministério de forma que seja aditivo à oração e à participação da assembleia.
Possui um espírito de generosidade.

 Orientação e Formação
Oferece-se programa de orientação paroquial padrão e formação de acólito.
 Grupo Participante
Outros Acólitos, Padres, Diáconos, Ministros Litúrgicos e paroquianos.
 Apoio, Supervisão e Avaliação
O Coordenador de Acólitos ou _____________________ é o primeiro nível de apoio, supervisão
e avaliação.
O padre da paróquia e/ou o(s) seu(s) delegado(s) também exerce(m) este papel no seu trabalho
com os Acólitos.
 Tempo de Nomeação do Ministério
Entre três e cinco anos com possibilidade de renovação (Risco Geral)
Um ano com possibilidade de renovação (*Risco Elevado)
 Benefícios e Condições de Trabalho
Contribuirá diretamente na experiência litúrgica da Paróquia.
Desenvolverá competências de trabalho em grupo e um maior conhecimento da Liturgia.
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 (desde que o Acólito não sirva juntamente com menores de 16*).
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 Acólito - Adulto
atualmente praticado em ____________________________.
(Nome da Paróquia)

____________________________________
Comissão de Seleção do Voluntário Paroquial

_______________________________
Pastor

__________________________________
Data
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