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Catequista Catecumenal RCIA 
 

 Visão Geral 

 Na jornada de Iniciação Cristã, os Catequistas têm um papel indispensável. Eles permitem que a 

fé dos que perguntam ecoe cada vez mais fundo nas suas vidas, à medida que abordam os 

sacramentos da vida em Cristo. Esta referência formacional direta, quer na experiência da 

evangelização, quer dos sacramentos, é o que distingue o trabalho das Catequistas Catecumenais 

dos restantes papéis catequéticos. Sob a direção do Diretor Catecumenal RCIA, os Catequistas 

Catecumenais RCIA abordam os catecúmenos, não apenas para um conhecimento da doutrina e 

objeto da perceção, mas também para uma experiência de "aprendizado" de toda a vida Cristã. 

Eles têm uma parte ativa nos rituais e na celebração do Mundo que marca o processo de RCIA 

(Rite of Christian Initiation of Adults, Ritual de Iniciação Cristã de Adultos) 

 

 Atividades/Responsabilidades 

 Prepara adultos para os sacramentos da Iniciação Cristã. 

 Auxilia o Diretor Catecumenal RCIA preparando sessões. 

 Está presente para realizar sessões com base nos materiais preparados, adequados ao ano 

litúrgico e ao período de formação. 

 Está disponível para comunicar com aqueles que buscam a Iniciação Cristã. 

 Está em contacto com o Diretor Catecumenal RCIA de forma contínua. 

 Assiste a todas as celebrações litúrgicas e rituais do processo de Iniciação Cristã. 

 Tem uma boa compreensão da tradição Católica e é capaz de partilha-la no contexto do 

desenvolvimento da fé no adulto, especialmente em relação à liturgia, oração, escrituras, 

doutrina, missão e obras de caridade. 

 Está familiarizado com o texto e notas do ritual RCIA. 

 Está aberto às questões e indagações de todos os participantes das sessões.  

 Está disponível para reuniões e formação. 

 
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. 
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 Possui um bom conhecimento do processo de Iniciação Cristã e dos ensinamentos da 

Igreja Católica. 

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

 Necessita ter boa capacidade de apresentação e de organização.  

 Tem capacidade em facilitar as dinâmicas de reuniões e de grupo. 

 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. 

 Tem de ser uma pessoa de oração. 

 Deseja desenvolver uma profunda compreensão e apreço pelos Rituais Litúrgicos. 

 Está disposto a trabalhar com o Pastor, o Diretor Catecumenal RCIA e os colegas 

Catequistas Catecumenais, para assegurar que o ministério é realizado com eficácia, 

decoro e reverência. 

 Possui uma atitude de ajuda, de apoio e não intimidatória no trabalho com aqueles que 

buscam a Iniciação Cristã. 

 Está à vontade em ser responsável e sensível à observação dos limites adequados. 

 Possui um espírito de generosidade. 

 

 Orientação e Formação 

Programa Padrão de Orientação Paroquial e formação proporcionada pelo Diretor Catecumenal 

RCIA. Existem recursos e sessões proporcionados através do Centro Pastoral Católico e do 

Gabinete de Formação do Discipulado. 
 

 Grupo Participante 

Os envolvidos no programa RCIA e os seus patronos, e outros Catequistas Catecumenais. 

 

 Apoio, Supervisão e Avaliação 

O Diretor Catecumenal da RCIA e/ou o Pastor é/são o primeiro nível de apoio, supervisão e 

avaliação. 
 

 Duração da Nomeação do Ministério 

Entre três e cinco anos com possibilidade de renovação. 

 

 Benefícios e Condições de Trabalho 

Terá um impacto direto na formação da fé daqueles que buscam a Iniciação Cristã. 

Continuará a desenvolver as competências de liderança e de facilitação. 

Aumentará o seu crescimento de fé. 

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 na sessão de orientação e de formação, como exigido. 

Tem de estar disponível para todas as reuniões necessárias, eventos e celebrações litúrgicas. 
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 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 do cargo de ministério reflete com precisão o Ministério do Catequista  

 

Catecumenal RCIA atualmente praticado em _______________________________. 

                                          (Nome da Paróquia) 

 

 

_____________________________________ 

Comissão de Seleção do Voluntário Paroquial 

 

 

_______________________________                            __________________________________ 

Pastor              Data 

Preparado por: Arquidiocese de Toronto 

 


