Descrição de Cargo do Ministério do Voluntário – Leitor

Leitor
 Visão geral
O Leitor serve a Assembleia litúrgica, proclamando a Sagrada Escritura durante a liturgia da
Palavra. O exercício competente dessa função permite que a Igreja escute a palavra de Deus de
forma mais clara e a receba com maior facilidade. Dirige a oração dos fiéis na ausência do
diácono.
 Atividades/Responsabilidades
 Prepara-se para o seu papel, ensaiando, orando e compreendendo o texto bíblico que lhe
foi atribuído para uma determinada celebração litúrgica.
 Participa plenamente na Liturgia como membro exemplar da assembleia.
 Proclama o texto bíblico com clareza, convicção, dignidade e compreensão.
 Manifesta a sua reverência e decoro, e outros aspetos, no exercício desta função, de
acordo com as normas litúrgicas gerais (emanação do Espírito Santo, manuseamento do
Lecionário, etc.).
 É fiel ao calendário que lhe é atribuído e prestável em assegurar que todos que as
assembleias litúrgicas da comunidade paroquial são adequadamente servidas por este
Ministério.
 Participa nos ensaios dos procedimentos cerimoniais da comunidade paroquial.
 É responsável por encontrar substituto, caso não lhe seja possível cumprir a tarefa
agendada e por notificar o Coordenador do Ministério de quaisquer alterações.
As Atividades/Responsabilidades acima indicadas podem não refletir totalmente o Ministério realizado
nesta 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 da Igreja Católica, que foi devidamente preparado e
devidamente incumbido para esta função.
 Deve ter, pelo menos, 16 anos.
 Deve ter competências e maturidade suficientes para servir a assembleia litúrgica,
conforme aqui delineado.
 É dedicado e compreende a importância das celebrações litúrgicas da comunidade da
Igreja, toda a importância da Liturgia da Palavra no seio da celebração da Eucaristia e de
todos os sacramentos.
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Tem a capacidade natural e espiritual de proclamar a Palavra bíblica de forma inteligível
e confortável para toda a Assembleia.
Tem uma compreensão da estrutura do Lecionário para a Liturgia.

 Características e Qualidades Pessoais
 Deseja servir a comunidade e dedicar tempo e talentos a este ministério.
 Possui um amor pela Bíblia e uma aptidão em compartilhar esta Palavra com os outros,
bem como uma vontade de incrementar a compreensão das escrituras através do estudo,
da oração e das reflexões.
 Empenhado na oração, nos valores do evangelho e no crescimento da santidade pessoal.
 Tem entusiasmo, uma atitude positiva e boas competências para falar em público.
 Possui espírito de generosidade.
 Está disponível para formação vocal, se necessário (utilização do microfone, volume,
ritmo, postura, etc.).
 Orientação e Formação
Programa padrão de orientação paroquial e participação em processo de formação, sobre a
teologia da Liturgia da Palavra, conforme consta no Lecionário e formação prática em
proclamação.
 Grupo Participante
A assembleia
 Apoio, Supervisão e Avaliação
O Coordenador do Leitor ou _____________________ é o primeiro nível de apoio, supervisão e
avaliação.
 Tempo de Nomeação do Ministério
Entre três e cinco anos com possibilidade de renovação.
 Benefícios e Condições de Trabalho
Contribuirá diretamente na experiência litúrgica da Paróquia.
Continuará a desenvolver as competências de falar em público.
Desenvolverá um maior apreço pelas Sagradas Escrituras.
Este é um cargo voluntário, que requer tempo de dedicação de ___ horas por semana/___ horas
por mês.
Tem de ter disponibilidade para assistir à sessão de orientação e a sessões de formação, conforme
necessário.
 Recomendações de Seleção
Este é um cargo de risco Geral.
É necessário o preenchimento de um Formulário de Informação de Voluntário.
É exigida formação e orientação.
Haverá supervisão e avaliações periódicas.
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Esta descrição de cargo de ministério reflete com precisão o Ministério do Leitor atualmente
praticado em _______________________________.
(Nome da Paróquia)

_______________________________
Comissão de Seleção do Voluntário Paroquial

_______________________________
Pastor

__________________________________
Data

Preparado por: Arquidiocese de Toronto
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