Descrição de Cargo do Ministério do Voluntário - Coordenador dos Visitantes Leigos Pastorais

Coordenador dos Visitantes Leigos Pastorais
 Visão Geral
Sob a direção do Pastor, o Coordenador de Visitantes Leigos Pastorais é responsável pela
organização e formação dos Visitantes Leigos Pastorais e assegurando-se que estes efetuam as
visitas regulares escalonadas. O Coordenador faz a iniciação e o acompanhamento regular dos
Visitantes Leigos Pastorais e das pessoas que não podem sair de casa, para se assegurar que a
organização funciona de forma satisfatória. O Coordenador tem de estar disponível para os
Visitantes Leigos Pastorais, sempre que necessário, e tem de manter o Pastor informado com
regularidade.
 Atividades/Responsabilidades
 Mantém uma lista de contactos atual dos Visitantes Leigos Pastorais.
 Mantém os registos atualizados das pessoas da paróquia que não podem sair de casa e
que tenham requisitado visitas, incluindo informação de contacto, necessidades especiais,
contacto de emergência e outra informação relevante.
 Assegura que quaisquer alterações na lista dos Visitantes Leigos Pastorais sejam
prontamente comunicadas à Comissão de Selecção do Voluntário Paroquial.
 Contacta os paroquianos para organizar a data e hora mais convenientes para a visita,
assim que o Pastor tenha passado a informação ao Coordenador.
 Organiza a formação e a orientação de novos Visitantes Leigos Pastorais para os
familiarizar com os requisitos do cargo.
 Providencia a informação necessária aos Visitantes Leigos Pastorais sobre novas pessoas
que não possam sair de casa e paroquianos institucionalizados e sobre as suas
necessidades especiais.
 Está disponível para receber qualquer informação relacionada com alterações na saúde
e/ou necessidades espirituais da(s) pessoa(s) visitada(s).
 Mantém a confidencialidade em assuntos privados dos que são visitados.
 Está disponível para efetuar registos de todas as visitas (incluindo a data e hora).
 Reúne-se ocasionalmente com os Visitantes Leigos Pastorais para apoio, supervisão e
formação contínua.
 Reúne-se ocasionalmente com o Pastor para rever o Programa.
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:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Normativa datada de: 2013

Página 1 de 3

H-LPVC 3.0

Descrição de Cargo do Ministério do Voluntário - Coordenador dos Visitantes Leigos Pastorais

 Competências, Experiência e Qualificações
 É um membro totalmente iniciado e idóneo da Igreja Católica.
 Tem de ter, pelo menos, 21 anos e estar totalmente preparado para este papel.
 É reconhecido dentro da comunidade paroquial como uma pessoa de boa reputação.
 Está registado na paróquia há, pelo menos, 2 anos.
 Tem sido Visitante Leigo Pastoral há, pelo menos, 2 anos.
 Possui uma clara compreensão do papel de não julgamento do Visitante Leigo Pastoral.
 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, dos sem-abrigo e dos institucionalizados.
 Possui a capacidade de se relacionar e comunicar eficazmente com os outros.
 Tem sólidos conhecimentos teóricos e práticos da Eucaristia e da teologia dos cuidados
pastorais.
 Possui competências de liderança e organizacionais adequadas.
 Sabe relacionar-se eficazmente e comunicar claramente com os outros.
 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.
 Atitude de não julgamento para com os paroquianos que não podem sair de casa.
 Honesto, de confiança e que sabe manter total confidencialidade.
 Respeita a privacidade e a dignidade da pessoa que não pode sair de casa.
 Sente-se confortável em lidar com os mais idosos, enfermos ou pessoas com deficiência.
 Ser amigável, paciente e possuir boas capacidades de relacionamento.
 Prestar bastante atenção aos detalhes.
 Sente-se à vontade em aceitar responsabilidades e sabe observar os limites adequados.
 Possui um espírito de generosidade e de criatividade.
 Orientação e Formação
Programa Padrão de Orientação Paroquial.
Formação no local proporcionada pelo antigo Coordenador de Visitantes Leigos Pastorais.
 Grupo Participante
Visitantes Leigos Pastorais e paroquianos que não podem sair de casa.
 Apoio, Supervisão e Avaliação
O Pastor é o primeiro nível de apoio, supervisão e avaliação.
 Duração de Nomeação do Ministério
Um ano com possibilidade de renovação.
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 Benefícios e Condições de Trabalho

Contribuirá diretamente para o bem-estar social da comunidade paroquial.
Continuará a desenvolver competências organizacionais e de liderança.
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.
Pode ser necessário visitar casas privadas, hospitais locais e lares de idosos, e deve cumprir as
exigências dessas instituições.
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, nas sessões de formação e reuniões
regulares, 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 Coordenador dos
Visitantes Leigos Pastorais atualmente praticado em _______________________________.
(Nome da Paróquia)

_______________________________
Comissão de Seleção do Voluntário Paroquial

_______________________________
Pastor

__________________________________
Data

Preparado por: Arquidiocese de Toronto
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