Descrição do Cargo de Ministério Voluntário – Padrinho/Madrinha RCIA

Padrinho/Madrinha RCIA
 Visão Geral
O/A Padrinho/Madrinha acompanha a pessoa que procura a Iniciação Cristã. Esta função é
exercida durante todo o período de preparação para a celebração dos sacramentos da Iniciação
Cristã. O/A Padrinho/Madrinha RCIA ajuda, através da sua presença pessoal a ligar a pessoa
com toda a paróquia e a comunidade Cristã. O/A Padrinho/Madrinha é testemunha do caráter
moral, fé e intenção da pessoa.
 Atividades/Responsabilidades
 Informa sobre a prática diária da fé e fornece informação ou serviços sobre a Igreja.
 Informa o Diretor Catecumenal RCIA sobre o progresso do desenvolvimento da fé do
participante.
 Participa no discernimento da prontidão para o passo seguinte da formação.
 Participa ativamente na vida litúrgica da paróquia e participa nos Ritos Catecumenais, em
cada fase do processo.
 Assiste às sessões RCIA, quando possível.
 Procura ser um amigo, companheiro, guia e modelo durante todo o processo de iniciação
e para além deste.
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 familiarizado com a Iniciação Cristã e os ensinamentos da Igreja Católica.
 Sabe relacionar-se eficazmente e comunica claramente com os outros.
 Está disposto a empenhar-se como um companheiro para uma determinada pessoa no
período de duração do programa.
 Características e Qualidades Pessoais
 Deseja servir a comunidade e dedica tempo e talentos a este ministério.
 Tem de ser uma pessoa de oração.
 É honesto, de confiança e sabe manter total confidencialidade.
 Possui uma atitude de ajuda, de apoio e não intimidatória no trabalho com aqueles que
buscam a Iniciação Cristã.
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Sente-se à vontade em aceitar responsabilidades e sensível à observação dos limites
adequados.
Tem a capacidade de comunicar a alegria e bondade da tradição Católica, enquanto
respeita a experiência religiosa e a viagem de fé dos outros.
Possui um espírito de generosidade.

 Orientação e Formação
Programa de orientação padrão da paróquia conforme apoiado pelo Gabinete de Formação do
Discipulado.
 Grupo Participante
Aqueles que buscam a Iniciação Cristã e outros/outras Padrinhos/Madrinhas RCIA.
 Apoio, Supervisão e Avaliação
O Diretor Catecumenal da RCIA é o primeiro nível de apoio, supervisão e avaliação.
 Duração da Nomeação do Ministério
Entre um e três anos com possibilidade de renovação.
 Benefícios e Condições de Trabalho

Terá um impacto direto na viagem de fé daqueles que buscam a Iniciação Cristã.
Este é um cargo voluntário, que requer tempo de dedicação de ___ horas por semana/___ horas
por mês.
Deve ser capaz de participar das sessões de orientação, e das sessões e eventos que requerem a
presença do/da Padrinho/Madrinha RCIA.
 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/da
Padrinho/Madrinha RCIA
atualmente praticado em ____________________________.
(Nome da Paróquia)

____________________________________
Comissão de Seleção do Voluntário Paroquial

_______________________________
Pastor

__________________________________
Data

Preparado por: Arquidiocese de Toronto
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