Descrição de Cargo do Ministério do Voluntário - Ministro Extraordinário de Comunhão dos Doentes nos
Lares/Instituições

Ministro Extraordinário de Comunhão dos Doentes nos Lares/Instituições
 Visão Geral
A finalidade deste ministério é de celebrar a Comunhão dos Doentes com os paroquianos que
não podem assistir à liturgia regular. Este ministério proporciona aos doentes, que não podem
sair do lar e/ou que estão institucionalizados devido a doença ou enfermidade, um sentido de
comunidade e de pertença.
 Atividades/Responsabilidades
 Assegura que é recebida na píxide a quantidade adequada da Sagrada Eucaristia, durante
a liturgia e/ou do tabernáculo.
 Contacta os paroquianos para acertar uma data e hora adequada para a visita.
 Antes da visita prepara todos os objetos necessários, tais como os cartões de oração, a
píxide, a Sagrada Eucaristia, etc.
 Medita em oração para a preparação de uma visita cheia de significado.
 Assegura que o(s) paroquiano(s) está/estão preparado(s) e pronto(s) para receber a
Eucaristia e presta especial atenção às suas necessidades especiais.
 Dirige a Comunhão dos Doentes a cada paroquiano e distribui-lhes a Sagrada Eucaristia,
seguindo o texto do Ritual: "A Comunhão dos Doentes, Rituais e Notas Pastorais para
Ministros Leigos" (Publicações CCCB)
 Antes de partir, assegura que o paroquiano fica bem.
 Devolve a píxide e outros artigos aos seus respetivos lugares na paróquia.
 Procura ativamente obter informação do Coordenador, sobre novas pessoas que não
possam sair de casa e paroquianos institucionalizados e sobre as suas necessidades
especiais.
 Tem sempre de trabalhar aos pares ou em grupo.
 Verifica os horários e as atribuições especiais preparadas para o Ministro Extraordinário
de Comunhão em Lares/Instituições e certifica-se que notifica o Coordenador, em caso de
algum conflito de horários.
 Chama a atenção do Coordenador sobre qualquer assunto relacionado com alterações na
saúde e/ou necessidades espirituais das pessoas que não podem sair de casa e/ou
institucionalizadas.
 Mantém a confidencialidade em assuntos privados dos que são visitados.
 Tem meio de transporte necessário para visitar as pessoas que não podem sair de casa e
os paroquianos institucionalizados.
 Nunca aceita verbas ou outras formas de remuneração pela prestação deste serviço.
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 membro totalmente iniciado da Igreja Católica, em total comunhão com a Igreja.
 Tem de ter, pelo menos, 18 anos.
 Expressa um amor pela Eucaristia e participa totalmente como membro da assembleia
litúrgica.
 É um bom ouvinte e respeita os outros.
 É reconhecido dentro da comunidade paroquial como uma pessoa de boa reputação.
 É flexível e de mente aberta, em resposta a cada situação.
 Tem uma compreensão dos problemas relevantes para as pessoas que não podem sair de
casa e para os institucionalizados.
 Participou no processo de formação que se reflete no mistério da Eucaristia e na teologia
da Liturgia, nos problemas específicos da doença, nas necessidades geriátricas, no
cuidado institucional, no isolamento, e nas notas do Ritual, pertencentes à Comunhão dos
Doentes/Enfermos/Idosos.
 Em casos de emergência, conhece os contactos e/ou os procedimentos.
 Características e Qualidades Pessoais
 Deseja servir a comunidade e dedicar tempo e talentos a este ministério.
 Está empenhado na oração, nos valores do evangelho e crescimento na santidade pessoal.
 Sente-se à vontade com encontros sociais e consegue olhar as pessoas nos olhos,
especialmente os doentes e os mais idosos.
 Compreende o sagrado do encontro Eucarístico, dando a este momento o tempo e a
presença que merece.
 É entusiasta e possui boas competências relacionais.
 Sente-se à vontade em aceitar responsabilidades e sabe observar os limites adequados.
 É paciente, cria empatia e é um bom ouvinte.
 Sente-se à vontade em dirigir o Ritual.
 Orientação e Formação
Programa Padrão de Orientação Paroquial e incumbência proporcionada pelo Pastor durante a
missa. Formação providenciada por um Ministro de Comunhão Extraordinário ou Ordinário.
 Grupo Participante
Paroquianos que não possam sair de casa e/ou institucionalizados.
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 Apoio, Supervisão e Avaliação
O Coordenador de Comunhão dos Ministros Extraordinários é o primeiro nível de apoio,
supervisão e avaliação.
 Tempo de Nomeação do Ministério
Duração de três anos de incumbência.
 Benefícios e Condições de Trabalho

Terá impacto no bem-estar espiritual das pessoas que não pode sair de casa e/ou
institucionalizados.
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 de ___ horas por semana/___ horas
por mês.
Será chamado a visitar casas particulares, hospitais locais e casas de acolhimento e terá de seguir
os requisitos dessas instituições.
Terá de ser capaz de participar na sessão de orientação e de formação, conforme 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 do Ministro Extraordinário
de Comunhão dos Doentes em Lares/Instituições atualmente praticado em __________________.
(Nome da Paróquia)

____________________________________
Comissão de Seleção do Voluntário Paroquial

_______________________________
Pastor

__________________________________
Data

Preparado por: Arquidiocese de Toronto
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