Descrição de Cargo do Ministério do Voluntário - Coordenador de Acólito

Coordenador de Acólito
 Visão Geral
O Coordenador de Acólitos supervisiona, gere, dá formação e organiza os acólitos para
desempenharem o seu ministério. O coordenador tem impacto significativo no crescimento
espiritual dos jovens, ao expressarem a sua fé, assumindo os deveres de Acólitos.
 Atividades/Responsabilidades
 Mantém uma lista de contactos dos acólitos.
 Assegura que quaisquer alterações na lista dos Acólitos seja prontamente comunicada à
Comissão de Selecção do Voluntário Paroquial.
 Colabora com o Pastor e/ou o(s) seu(s) delegado(s) para assegurar que os Acólitos
desempenham os seus deveres.
 Prepara um calendário de acólitos para as missas do fim de semana e organiza os acólitos
para prestarem assistência durante os casamentos e celebrações ou serviços litúrgicos.
 Assiste no recrutamento dos candidatos para Acólito.
 Dá formação aos novos Acólitos.
 Promove um ambiente seguro quer durante a formação, quer na prática do ministério.
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.
 Está registado na paróquia há, pelo menos, 2 anos.
 É reconhecido dentro da comunidade paroquial como uma pessoa de boa reputação.
 Possui conhecimento detalhado da Liturgia e dos deveres de um Acólito.
 Possui a capacidade de se relacionar e comunicar eficazmente com os outros,
especialmente com crianças e jovens.
 Tem tempo livre e flexibilidade para participar de várias missas, para desenvolver apoio
aos Acólitos e para os monitorizar e os encorajar.
 Possui a capacidade de delegar e de acompanhar.
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Tem de ser flexível e cuidadoso no relacionamento com os jovens e os seus pais.
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.
 Acolhe com agrado as oportunidades de aprofundar conhecimentos e tem apreço pelos
Ritos Litúrgicos, os quais ele ajuda a comunidade a celebrar.
 Possui um espírito de generosidade.
 Exerce o ministério de forma que seja aditivo à oração e à participação da assembleia.
 Sente-se à vontade em ser responsável e sabe observar os limites adequados.
 Orientação e Formação
Oferece-se programa de orientação paroquial padrão e formação de Coordenador de Acólito.
 Grupo Participante
Acólitos
 Apoio, Supervisão e Avaliação
O Pastor e/ou o(s) seu(s) delegado(s) é/são o primeiro nível de apoio, supervisão e avaliação.
 Tempo de Nomeação do Ministério
Um ano com possibilidade de renovação.
 Benefícios e Condições de Trabalho
Contribuirá diretamente na experiência litúrgica da Paróquia.
Continuará a desenvolver competências de liderança.
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 de ser capaz de participar na sessão de orientação e nas sessões de formação.
 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
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Esta descrição de cargo de ministério reflete com precisão o Ministério do Coordenador de
Acólito atualmente praticado em ____________________________.
(Nome da Paróquia)
____________________________________
Comissão de Seleção do Voluntário Paroquial
_______________________________
Pastor

_________________________________
Data

Preparado por: Arquidiocese de Toronto
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