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 Ministérios Sociais da Paróquia 
 

 Visão Geral 

O Sacerdote Social da Paróquia responde aos pedidos do Pastor ou do Coordenador do 

Ministério Social Paroquial, auxiliando nas necessidades específicas do paroquiano ou dando 

resposta a uma tarefa específica para a comunidade da paróquia. 

 

 Atividades/Responsabilidades 

 As Atividades/Responsabilidades variam de acordo com a área específica do ministério 

dentro da estrutura do Ministério Social Paroquial. As áreas incluem: 

 Auxílio 

 Ajudando Paroquianos Carenciados em Atividades Domésticas e Reparações 

 Luto e Ministério de Consolo 

 Pão da Comunidade 

 Resposta a Crises 

 Ministério de Apoio Familiar 

 Visitante Amigável 

 Hospitalidade 

 Sacerdote da Assistência 

 Ministério de Evangelização 

 Projeto El Sembrador 

 Pesquisa, Recursos e Orientação 

 Comissão de Coordenação 

 Transportes 

 Tutoria e Apoio de Pares 

 

Atividades/Responsabilidades que são específicas a este ministério: 

 
________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

 

 Competências, Experiência e Qualificações 

 É um membro totalmente iniciado e idóneo da Igreja Católica. 

 Tem de ter, pelo menos, 18 anos. 

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

 Sabe relacionar-se eficazmente e comunicar claramente com os outros. 

 Em casos de emergência, conhece os contactos e/ou os procedimentos. 
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Outras Especificações: 

 
________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

           __________________________________________________________________ 

 

 

 Características e Qualidades Pessoais 

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

 É honesto, de confiança e que sabe manter total confidencialidade. 

 Sente-se à vontade em aceitar responsabilidades e é sensível à observação dos limites 

adequados. 

 

Outras Especificações: 

 
________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

 __________________________________________________________________ 

 

 

 Orientação e Formação 

Programa Padrão de Orientação Paroquial e formação adequada do Ministério Social Paroquial. 
 

 Grupo Participante 

Paroquianos e comunidade em geral. 

 

 Apoio, Supervisão e Avaliação 

O Coordenador do Ministério Social Paroquial e/ou o Pastor é/são o primeiro nível de apoio, 

supervisão e avaliação.  
 

 Duração da Nomeação do Ministério 

Um ano com possibilidade de renovação (*Risco Elevado) 

Entre três e cinco anos com possibilidade de renovação (Risco Geral) 

 

 Benefícios e Condições de Trabalho 

Terá um impacto direto no bem-estar dos paroquianos e da comunidade em geral. 

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

por mês. 

Terá de ter disponibilidade para assistir regularmente a todas as reuniões agendadas. 

Terá de ser capaz de participar na sessão de orientação e de formação, como exigido. 
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 Recomendações de Seleção 

Este é um cargo de risco Elevado. ( Se os participantes não forem pessoas vulneráveis e/ou 

dependendo do nível de atividade, este pode ser considerado de risco Geral). 

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 Social Paroquial  

 

atualmente praticado em ____________________________. 

                     (Nome da Paróquia) 

 

 

_____________________________________ 

Comissão de Seleção do Voluntário Paroquial 

 

 

_______________________________                            __________________________________ 

Pastor              Data 

Preparado por: Arquidiocese de Toronto 

 


