Descrição de Cargo do Ministério do Voluntário – Conselheiro da Liga das Raparigas Católicas (CGL, Catholic
Girls League)

Liga das Raparigas Católicas
(Apadrinhada pela Liga das Mulheres Católicas)
Descrição do Cargo dos Conselheiros CWL para CGL
 Visão Geral
O objetivo da Liga das Raparigas Católicas (CGL) é unir as raparigas Católicas do Canadá
para:
1. atingir o desenvolvimento espiritual individual e coletivo
2. promover a justiça social, reconhecendo a dignidade humana para todas as pessoas
3. promover os laços duradouros da amizade, através de programas aprazíveis
4. desenvolver qualidades e capacidades de liderança
Pelo menos dois conselheiros, os quais são membros do conselho paroquial CWL, serão
aprovados pelo conselho de apadrinhamento paroquial e pelo padre paroquial. Um deles será
designado como conselheiro líder. Todas as atividades pertencentes à CGL terão de ser
aprovadas pelo padre paroquial antes do seu início. O seguro de responsabilidade civil
paroquial será aplicável a este ministério CGL, desde que os conselheiros CGL tenham sido
selecionados a nível paroquial.
O lema da CGL será "Fé, Amizade, Diversão e Formação".
 Atividades/Responsabilidades dos Conselheiros CWL para a CGL
 Orientam e direcionam todas as atividades da CGL
 Colaboram com os oficiais CGL
 Prestam assistência à CGL na implementação de um código de vestuário adequado para
as reuniões e funções
 Informam regularmente o Presidente do conselho paroquial Vida Familiar Cristã
 Prestam assistência na elaboração do relatório anual das suas associadas
 Concluem o relatório anual e devolvem-no ao Presidente do conselho patrocinador Vida
Familiar Cristã
 Obtêm permissão escrita dos pais/tutores para todas as atividades não incluídas nos
horários regulares de encontro e para qualquer publicidade
 Submetem as informações atuais de contacto do conselheiro líder ao conselho
patrocinador
 Mantêm informado o padre paroquial das atividades CGL internas e externas à paróquia
 Contactam a Arquidiocese de Toronto, o Centro Pastoral Católico, o Gestor Paroquial das
Avaliações Operacionais, para confirmar se será necessário adquirir uma extensão para o
seguro de responsabilidade civil, para as atividades fora da propriedade paroquial.

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.
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Outras especificações:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

 Competências, Experiência e Qualificações
 É um participante ativo no culto da paróquia
 Membro da Liga das Mulheres Católicas
 Tem de ser selecionado previamente para garantir a aprovação pelo conselho
patrocinador CWL
 Analisa e compreende as Diretrizes Éticas da Liga das Mulheres Católicas do Canadá
 Características e Qualidades Pessoais
 Deseja servir a comunidade e dedicar tempo e talentos a este ministério.
 É honesto, de confiança e entusiasta.
 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.
 Orientação e Formação
Programa padrão de orientação paroquial e formação proporcionada pelo antigo
Conselheiro CGL ou Executivo da Liga, para formação e orientação, dado que não existe
melhor forma na CGL.
 Grupo Participante
Quota de Sócia Geral: Toda a Rapariga Católica entre os 10 e 15 anos, que pague a quota de
sócia CGL estabelecida pode tornar-se membro com privilégios de voto e de elegibilidade
para cargos, por eleição ou nomeação.
Quota de Associada: Toda a Rapariga Católica entre os 10 e 15 anos, que pague a quota de
associada CGL estabelecida pode tornar-se membro com privilégios de voto, mas sem
elegibilidade para cargos, por eleição ou nomeação.
 Apoio, Supervisão e Avaliação
 O conselho patrocinador CWL deverá providenciar, a partir dos seus membros associados, pelo




menos dois membros CWL (conselheiros) e assegurar que são concluídas as verificações policiais
adequadas. Um desses conselheiros será nomeado conselheiro líder.
Permite que os fundos CGL sejam depositados e desembolsados através da tesouraria do conselho
patrocinador
Requer ao conselheiro líder relatórios regulares
Como convidado, participa na cerimónia de instalação e em outros eventos.
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 Tempo de Nomeação do Ministério
Duração de 2 anos renovável após reavaliação do conselho paroquial patrocinador.
 Benefícios e Condições de Trabalho

Contribuirá diretamente para o bem-estar social da comunidade.
Continuará a desenvolver competências relacionais.
Oportunidade para realizar um serviço à comunidade e obter experiência com a finalidade de
progressão escolar ou profissional.
Este é um cargo voluntário, que requer tempo de dedicação entre 2 a 4 horas por semana/4 a
8 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 Elevado.
É necessário o preenchimento de um Formulário de Informação de Voluntário.

Exige-se a presença numa entrevista e referências pessoais.
Exige-se a Verificação do Registo Criminal.
É exigida formação e orientação.
Haverá supervisão e avaliações periódicas.
Serão realizados acompanhamentos ao participante.

Esta descrição de cargo de ministério reflete com precisão o Ministério da Liga das Mulheres
Católicas – Conselheiro da Liga das Raparigas Católicas
atualmente praticado em ____________________________.
(Nome da Paróquia)

____________________________________
Comissão de Seleção do Voluntário Paroquial

_______________________________
Pastor

__________________________________
Data

Preparado por: Arquidiocese de Toronto
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