Descrição do Cargo de Ministério Voluntário - Coordenador do Grupo de Oração

Coordenador do Grupo de Oração
 Visão Geral
Sob a direção do Pastor, o Coordenador do Grupo de Oração supervisiona e apoia o Grupo de
Oração. O Grupo de Oração reúne-se numa base contínua para orar, refletir, ler escrituras e
partilhar experiências pessoais.
 Atividades/Responsabilidades
 Mantém uma lista de contactos dos membros do Grupo de Oração e daqueles
interessados em aderir.
 Planeia, desenvolve e desencadeia encontros do grupo de oração agendando
apresentadores, clérigos e religiosos, e outros convidados.
 Coordena e apoia atividades relacionadas de outros Grupos de Oração.
 Desenvolve e promove eventos especiais do Grupo de Oração dentro da paróquia.
 Chama a atenção do Pastor quaisquer assuntos relacionados com as necessidades
espirituais dos participantes.
 Encoraja participantes a participarem ativamente em encontros do grupo de oração.
 Faz a ligação entre o Conselho Católico da Renovação Carismática (CCRC) para apoio e
orientação contínuos.
 Assegura que os materiais adequados estão disponíveis para o programa e recomenda ao
Pastor a compra dos recursos adequados.
 Observa confidencialidade relativamente a assuntos pessoais do participante.
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, 21 anos.
 É reconhecido dentro da comunidade paroquial como uma pessoa de boa reputação.
 Deve ter uma boa compreensão e compromisso quanto aos princípios do Conselho
Católico da Renovação Carismática (CCRC).
 Tem de ter um conhecimento prático das Escrituras e dos ensinamentos da Igreja
Católica.
 Possui competências de liderança e de facilitação adequadas.
 Possui boa capacidade organizacional.
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Sabe relacionar-se eficazmente e comunica claramente com os outros.
Em casos de emergência, conhece os contactos e/ou os procedimentos.

 Características e Qualidades Pessoais
 Deseja servir a comunidade e dedica tempo e talentos a este ministério.
 É um líder de oração, que está aberto ao estudo das escrituras e teologia, e que está
disposto a aprofundar a própria vida espiritual.
 É honesto, de confiança e sabe manter total confidencialidade.
 Respeita a privacidade e dignidade dos confinados.
 Não fica incomodado perante a tristeza e lágrimas.
 Está à vontade com encontros sociais e é capaz de olhar as pessoas diretamente.
 É amigável, paciente e possuir boas capacidades de relacionamento.
 Sente-se à vontade em aceitar responsabilidades e é sensível à observação dos limites
adequados.
 Possui um espírito de generosidade e de criatividade.
 Orientação e Formação
Programa Padrão de Orientação Paroquial.
O Conselho Católico da Renovação Carismática (CCRC) conduz uma Vida no Seminário Espírito.

 Grupo Participante
Membros do grupo de oração e outros interessados em aderirem ao Grupo de Oração.
 Apoio, Supervisão e Avaliação
O Pastor é o primeiro nível de apoio, supervisão e avaliação.
 Duração da Nomeação do Ministério
Um ano com possibilidade de renovação.
 Benefícios e Condições de Trabalho

Contribuirá diretamente para a vida espiritual da comunidade paroquial.
Terá um impacto direto na construção da comunidade intrínseca à paróquia.
Continuará a desenvolver as competências de liderança, apresentação e facilitação.
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.
 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 do
Grupo de Oração atualmente praticado em _______________________________.
(Nome da Paróquia)

_____________________________________
Comissão de Seleção do Voluntário Paroquial

_______________________________
Pastor

__________________________________
Data

Preparado por: Arquidiocese de Toronto
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