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Planeador do Ambiente Litúrgico 
 

___________________________________ 

 

 Visão Geral 

Sob a direção do Pastor, o Planeador do Ambiente Litúrgico prepara as celebrações Litúrgicas na 

paróquia. A beleza, a qualidade e a adequação do espaço onde a Liturgia é celebrada são 

fundamentais para a plena participação pela Assembleia. 

 

 Atividades/Responsabilidades 

 Garante que os instrumentos, paramentos e artigos adequados sejam preparados, 

mantendo em mente aspetos primários visuais e tangíveis da celebração dos Rituais 

Sagrados. 

 Planeia a apresentação visual, para reforçar a celebração Litúrgica (ou seja, flores, 

tapeçarias de parede, decoração sazonal, ornamentos, etc.). 

 Garante que o ambiente Litúrgico geral (organização do espaço, mobiliário, iluminação, 

decorações permanentes, etc.) corresponde à visão estética e do ritual da paróquia. 

 Está disponível para ajudar, se necessário, na preparação do espaço para as celebrações 

Litúrgicas e Rituais Sagrados. 

 Colabora com o Pastor e com os outros membros colaboradores da paróquia, integrando a 

sua própria área de responsabilidade com o esforço geral da paróquia. 

 Participa plenamente na liturgia, como membro exemplar da assembleia. 

 Está disponível para reuniões e formação na Paróquia e a nível diocesano. 
 

Por favor, note: As Atividades/Responsabilidades acima indicadas também se podem 

aplicar a certos ministros, tais como Sacristãos, Membros da Sociedade do Altar, Membros 

da Guilda do Altar, e/ou Membros do Altar de Linho. Por favor, forneça o nome do 

ministério que corresponde à sua paróquia na linha na parte superior desta página. 

 
As Atividades/Responsabilidades descritas acima, podem não refletir completamente o ministério realizado 

nesta paróquia. Por favor, consulte a caixa «Outras Especificações» sobre os deveres que são específicos a 

esta paróquia. 
 

Outras Especificações: 
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 Competências, Experiência e Qualificações 

 É um membro totalmente iniciado e idóneo da Igreja Católica. 

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

 Possui competências estéticas adequadas para este trabalho (por ex., no que respeita a 

utilização do espaço, cor, luz, texturas, forma). 

 Consegue discernir as implicações estéticas/artísticas dos Rituais Litúrgicos e como estes 

podem ser implementados no espaço. 

 É sensível aos costumes da igreja no que respeita às Celebrações Litúrgicas da 

comunidade paroquial e à oração privada e reflexão. 

 Está familiarizado com as diretrizes diocesanas para arte da envolvência e visual na 

Liturgia, bem como com os requisitos específicos para os Rituais Sagrados. 

 Está familiarizado com as implicações rituais e teológicas e significados das épocas e 

festividades do Calendário Litúrgico. 

 Possui boa capacidade organizacional. 

 

 Características e Qualidades Pessoais 

 Deseja servir a comunidade e dedica tempo e talentos a este ministério. 

 É honesto, digno de confiança e entusiasta. 

 Possui a capacidade de comunicar bem com os outros e tem boas competências de liderança.  

 Possui a capacidade de trabalhar de forma independente ou dentro de um grupo.  

 Tem uma atitude respeitosa sobre preservação adequada da arquitetura e arte religiosa da 

paróquia. 

 Tem um espírito de generosidade e criatividade. 

 

 Orientação e Formação 

Programa Padrão de Orientação Paroquial. 
 

 Grupo Participante 

Não existe grupo participante. Existirá colaboração com a Equipa Pastoral. 

 

 Apoio, Supervisão e Avaliação 

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

 Duração de Nomeação do Ministério 

Mandato de três a cinco anos com possibilidade de renovação. (Risco Geral) 

Um ano com possibilidade de renovação (*Risco Elevado) 

 

 Benefícios e Condições de Trabalho 

Contribuirá diretamente na experiência litúrgica da Paróquia. 

Aumentará o crescimento de fé pessoal e melhor compreensão da Liturgia paroquial. 

Este é um cargo voluntário, que requer tempo de dedicação de ___ horas por semana/___ horas 

por mês. 

Terá acesso aos recipientes litúrgicos necessários, paramentos, artigos, mobiliário e ornamentos, 

etc. 
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Terá de ser capaz de participar na sessão de orientação e de formação, conforme exigido. 

 

 Recomendações de Seleção 

Este é um cargo de risco geral (desde que o Planeador do Ambiente Litúrgico não possua uma 

chave e/ou acesso privado à propriedade paroquial*). 

É obrigatório o preenchimento de um formulário de informação de voluntário. 

A formação e a orientação são obrigatórias. 

Existirão avaliações periódicas e de supervisão. 
 

Esta descrição de cargo de ministério reflete com precisão o Ministério do Planeador do  

 

Ambiente Litúrgico atualmente praticado em ____________________________. 

                                                                     (Nome da Paróquia) 

  

 

_______________________________ 
Comissão de Seleção do Voluntário Paroquial 

 

 

_______________________________   __________________________________ 

Pastor        Data 

Preparado por: Arquidiocese de Toronto 

 


