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Membro das Atividades dos Cavaleiros de Columbus 
 

 Visão Geral 

Os Cavaleiros de Columbus é uma organização Católica masculina fraternal de serviços, 

dedicada aos princípios da Caridade, Unidade, Fraternidade e Patriotismo. 

 

 Atividades/Responsabilidades 

 Angaria fundos através de rifas, para situações de carência. 

 Age como Conselheiro dos Escudeiros, proporcionando aos homens jovens formação de 

liderança e orientação espiritual e moral.  

 Desempenha deveres de Presidência e controla as atividades dos Cavaleiros de 

Columbus. 

 
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 Católico praticante, de acordo com o entendimento da Igreja 

 Tem de ter 18 anos ou idade superior. 

 Está familiarizado com os quatro princípios dos Cavaleiros de Columbus: Caridade, 

Unidade, Fraternidade e Patriotismo. 

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

 

 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 aceitar responsabilidades e sabe observar os limites adequados. 

 

 Orientação e Formação 

Formação padrão dos Cavaleiros de Columbus e programa de orientação paroquial 
 

 Grupo Participante 

Membros da paróquia da comunidade local. 

 

 



Descrição de Cargo do Ministério do Voluntário – Membro das Atividades dos Cavaleiros de Columbus 

Normativa datada de: 06/01/09 Página 2 de 2 H-KOCAM 1.0 

 Apoio, Supervisão e Avaliação 

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

 Tempo de Nomeação do Ministério 

Duração de 1 ano. 

 

 Benefícios e Condições de trabalho 

Contribuirá diretamente para o bem-estar social da comunidade. 

Continuará a desenvolver as competências relacionais, de liderança e de comunicação. 

Oportunidade para realizar um serviço à comunidade e obter experiência com a finalidade de 

progressão escolar ou profissional. 

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. 

Poderão ser realizados acompanhamentos ao participante 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta descrição de cargo de ministério reflete com precisão o Ministério as Atividades de 

Membro dos Cavaleiros de Columbus  

 

atualmente praticado em ________________________________. 

                                      (Nome da Paróquia) 

 

 

_______________________________ 

Comissão de Seleção do Voluntário Paroquial 

 

 

_______________________________                            __________________________________ 

Pastor              Data 

Preparado por: Arquidiocese de Toronto 

 


