Descrição de Cargo do Ministério do Voluntário – Coordenador da Catequese do Bom Pastor

Coordenador da Catequese do Bom Pastor
 Visão Geral
O Coordenador assume um papel administrativo, proporcionando o apoio necessário à Catequese
do Bom Pastor. O Coordenador poderá ser, ou não, um Catequista.
 Atividades/Responsabilidades
 Atua como a pessoa da paróquia a contactar, recebe as chamadas relativas à Catequese do
Bom Pastor e faz o acompanhamento dessas questões.
 Mantém informados os colaboradores paroquiais da calendarização do programa e as
salas necessárias.
 Organiza reuniões regulares com os Catequistas, com a finalidade de planeamento e de
comunicação.
 Mantém comunicação contínua com os Catequistas.
 Recebe de cada Catequista as listas das classes/grupos, fornece uma cópia ao gabinete da
igreja e mantém a lista geral.
 Mantém a lista de contactos dos Catequistas da Catequese do Bom Pastor.
 Assegura que quaisquer alterações na lista dos Catequistas da Catequese do Bom Pastor
sejam prontamente comunicadas à Comissão de Selecção do Voluntário 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.

Outras especificações:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

 Competências, Experiência e Qualificações
 É um membro totalmente iniciado e idóneo da Igreja Católica.
 Tem de ter, pelo menos, 18 anos.
 É reconhecido dentro da comunidade paroquial como uma pessoa de boa reputação.
 Possui competências de liderança e de facilitação adequadas.
 Sabe relacionar-se eficazmente e comunicar claramente com os outros.
 Tem de possuir certificação do Programa da Catequese do Bom Pastor.
 É desejável possuir experiência como Catequista da Catequese do Bom Pastor.
 Possui uma atitude de ajuda, de apoio e não intimidatória no trabalho com as crianças e
os seus pais.
 Tem boa capacidade organizacional.
 Em casos de emergência, conhece os contactos e/ou os procedimentos.
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 Características e Qualidades Pessoais
 Deseja servir a comunidade e dedicar tempo e talentos a este ministério.
 Honesto, de confiança e que sabe manter total confidencialidade.
 Presta bastante atenção aos detalhes.
 Capacidade de trabalhar com os Catequistas num espírito de unidade e harmonia,
oferecendo os seus talentos e experiência para o bem de todos.
 Possui um profundo sentido de espiritualidade, aliado a um desejo contínuo de
desenvolvimento da fé.
 Sente-se à vontade em aceitar responsabilidades e sabe observar os limites adequados.
 Orientação e Formação
Programa Padrão de Orientação Paroquial
Como Catequista, concluiu o Nível I: Curso Primário; Crianças até aos 6 anos, componente do
Programa de Certificação de Catequista da Catequese do Bom Pastor, oferecido conjuntamente
pelo Gabinete de Catequese do Bom Pastor/Arquidiocese de Toronto e Educação
Contínua/Universidade de St. Michael's College.
Conclusão do Nível II: Crianças dos 6-9 anos e Nível III: Crianças dos 9-12 anos.
 Grupo Participante
Crianças de 3-6, 6-9, 9-12 anos e as suas famílias.
Catequistas da Catequese do Bom Pastor.
 Apoio, Supervisão e Avaliação
O Pastor é o primeiro nível de apoio, supervisão e avaliação.
É oferecido apoio através do Gabinete da Catequese do Bom Pastor, Arquidiocese de Toronto.
Este apoio e colaboração é extensível ao Gabinete Nacional Americano e ao Conselho
Internacional, em Roma.
 Tempo de Nomeação do Ministério
Um ano com possibilidade de renovação.
 Benefícios e Condições de Trabalho

É a maravilha e a alegria do encontro da criança com Deus que deu origem à Catequese do Bom
Pastor. É essa alegria e maravilha que é vivenciada pelo adulto
Desenvolverá uma profunda satisfação em proporcionar apoio aos Catequistas, enquanto
partilham com as crianças um ambiente de oração e reflexão.
Contribuirá diretamente para a vida espiritual da paróquia.
Continuará a desenvolver as competências administrativas, e relacionais.
Este é um cargo voluntário, que requer tempo de dedicação de ___ horas por semana/___ horas
por mês.
O atrium é uma sala fechada com acesso a instalações sanitárias.
Terá de ter disponibilidade para assistir regularmente a todas as reuniões agendadas.
Terá de ser capaz de participar na sessão de orientação e de formação, como exigido.
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 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.
Poderão ser realizados acompanhamentos ao participante
Esta descrição de cargo de ministério reflete com precisão o Ministério do Coordenador da
Catequese do Bom Pastor atualmente praticado em _____________________________.
(Nome da Paróquia)

____________________________________
Comissão de Seleção do Voluntário Paroquial

_______________________________
Pastor

__________________________________
Data

Preparado por: Arquidiocese de Toronto
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