Descrição de Cargo do Ministério do Voluntário - Coordenador de Preparação Batismal

Coordenador de Preparação Batismal
 Visão Geral
O Batismo é uma iniciação ao Mistério Pascal e à comunidade Cristã de fé em Deus, que é o Pai,
o Filho e o Espírito Santo. Sob a direção do Pastor e esforço de cooperação com a Equipa
Pastoral, O Coordenador de Preparação Batismal organiza e facilita o processo de preparação das
famílias para celebrar o Batismo do seu filho. O Coordenador de Preparação Batismal partilha o
amor pela Igreja, uma compreensão do Batismo como um Sacramento de Iniciação e personifica
a importância da Hospitalidade.
 Atividades/Responsabilidades
 Empenha-se no processo completo.
 Mantém uma lista atual dos Membros da Equipa de Preparação Batismal.
 Mantém uma lista de contactos dos pais que desejam participar na Preparação Batismal.
 Assegura que quaisquer alterações na lista dos Membros da Equipa de Preparação
Batismal sejam prontamente comunicadas à Comissão de Selecção do Voluntário
Paroquial.
 Implementa o processo de Preparação Batismal, conforme desenvolvido em consulta com
o Pastor.
 Recruta, dá formação e avalia os Membros da Equipa de Preparação Batismal.
 Assegura que os materiais adequados estão disponíveis para o programa e recomenda ao
Pastor a compra dos recursos adequados, após consulta com o Gabinete de Formação
para o Discipulado.
 Recolhe os registos e certidões batismais e completa todo o trabalho administrativo, em
colaboração com a secretaria paroquial.
 Dá assistência nas datas determinadas e na preparação das liturgias.
 Disponibiliza informação e reuniões parentais para a Preparação Batismal.
 Assegura que o espírito da oração e da hospitalidade prevalece durante o processo de
Preparação.
 É responsável pela substituição dos Membros da Equipa de Preparação Batismal, em caso
de cancelamento de última hora.
 Reúne-se com as famílias que não consigam estar presentes nas reuniões e/ou encontros.
 Organiza as certidões e os nomes a serem registados nos registos da Paróquia.
 Colabora com o Pastor e com os outros membros colaboradores da paróquia, integrando a
sua própria área de responsabilidade com o processo geral da Paróquia.
 É responsável pela avaliação periódica de todos os aspetos do processo.
 Assiste e participa nas celebrações litúrgicas, quando disponível.
 Calendariza e está disponível para todas as reuniões de equipa.
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.
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Outras especificações:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

 Competências, Experiência e Qualificações
 É um membro totalmente iniciado e idóneo da Igreja Católica.
 Tem de ter, pelo menos, 21 anos.
 É um membro ativo da paróquia há, pelo menos, 2 anos.
 É reconhecido dentro da comunidade paroquial como uma pessoa de sólida reputação,
particularmente com uma atitude de hospitalidade.
 Está familiarizado com Recurso Paroquial disponibilizado pelo Gabinete de Formação
para o Discipulado.
 São recomendados estudos formais e formação na área teológica, educação religiosa ou
ministério pastoral.
 Deverá ter experiência e formação na Preparação Imediata para o processo dos
Sacramentos.
 Possui liderança adequada, competências organizacionais e de facilitação e a capacidade
de implementar programas.
 É capaz de formar, delegar, manter uma comunicação aberta, desenvolver dinâmicas de
equipa e apoiar as dádivas de outros no ministério.
 Sabe relacionar-se eficazmente e comunicar claramente com os outros.
 Em casos de emergência, conhece os contactos e/ou os procedimentos.
 Tem de estar disposto a participar na formação presente e contínua.
 É uma mais-valia possuir experiência como pai/mãe.
 Características e Qualidades Pessoais
 Deseja servir a comunidade e dedicar tempo e talentos a este ministério.
 Tem de ser uma pessoa de oração.
 Deseja desenvolver uma profunda compreensão e apreço dos sacramentos e da sua
celebração.
 Possui uma atitude de ajuda, de apoio e não intimidatória, com especial compreensão da
vida familiar e da parentalidade.
 Honesto, de confiança e que sabe manter total confidencialidade.
 Possui a capacidade de trabalhar de forma independente ou dentro de um grupo.
 Sente-se à vontade em ser responsável e sabe observar os limites adequados.
 Está disposto a trabalhar com o Pastor, com a Equipa Pastoral e com a Equipa de
Preparação Batismal, assegurando que o ministério é realizado com eficácia, decoro e
reverência.
 Presta bastante atenção aos detalhes.
 Possui um espírito de generosidade e de hospitalidade.
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 Orientação e Formação
Instrução e formação disponibilizada pelo Pastor e/ou a Arquidiocese de Toronto.
Workshops e Seminários disponibilizados pelo Gabinete de Formação para o Discipulado.
 Grupo Participante
Pais envolvidos na Preparação Imediata para o Batismo, Padrinhos e Membros da Equipa de
Preparação Batismal.
 Apoio, Supervisão e Avaliação
O Pastor e/ou a Equipa Pastoral é/são 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

Aumentará o seu crescimento de fé.
Continuará a desenvolver as competências de liderança, formação e facilitação.
Oportunidade para realizar um serviço à comunidade e obter experiência com a finalidade de
progressão escolar ou profissional.
Este é um cargo voluntário, que requer tempo de dedicação de ___ horas por semana/___ horas
por mês.
Terá de ser capaz de participar em sessões de instrução e de formação e reuniões regulares, como
exigido.
 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.

Esta descrição de cargo de ministério reflete com precisão o Ministério do Coordenador de
Preparação Batismal atualmente praticado em _______________________________.
(Nome da Paróquia)

____________________________________
Comissão de Seleção do Voluntário Paroquial

_______________________________
Pastor

__________________________________
Data

Preparado por: Arquidiocese de Toronto
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