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Membro da Comissão de Apadrinhamento de Refugiados  
 

 Visão Geral 
A Comissão de Apadrinhamento de Refugiados faz parceria com o Gabinete para os Refugiados 

da Arquidiocese de Toronto (ORAT) e o Governo do Canadá para auxiliar no realojamento de 

uma família refugiada que tenha fugido o seu país devido a um receio fundado de perseguição 

por motivos de raça, religião, nacionalidade, pertencer a um determinado grupo social ou opinião 

política. Os membros da Comissão de Apadrinhamento terão uma variedade de 

responsabilidades durante todo o ano - desde a recolha da família no aeroporto até ajudar a 

família a encontrar emprego. Os membros da Comissão podem escolher focarem-se em diversas 

partes do processo de alojamento ou apenas numa, dependendo dos seus talentos, bem como do 

nível de compromisso que estão dispostos a dar. 

 

 Atividades/Responsabilidades 

 Por favor, consultar o Presidente para obter uma cópia do Plano de Alojamento ORAT 

para uma lista abrangente de responsabilidades;  
 Todos os aspetos do alojamento dos recém-chegados: procura de habitação, planeamento 

do orçamento, abertura de uma conta bancária, inscrição das crianças na escola, visitas à 

família; 

 Documentação para submeter uma aplicação de apadrinhamento de refugiados, conforme 

exigido pela Cidadania e Imigração do Canadá; 

 Comunicação com a família antes da chegada; 

 Organização de eventos de recolha de fundos;   

 Solicitação de doações (mobília usada, roupas, vales de compras) da paróquia; 

 
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 uma pessoa ativa no culto da paróquia. 

 Capacidade para trabalhar com outras pessoas na comissão; 

 

 Características e Qualidades Pessoais 

 Compaixão pela família refugiada; 

 Compromisso com a Comissão de Alojamento e a família refugiada para toda a duração 

do processo de apadrinhamento; 

 Paciência e compreensão para com os membros da comissão e a família refugiada; 

 Sensibilidade cultural; 

 Sente-se à vontade em ser responsável e sabe observar os limites adequados. 
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 Orientação e Formação 

Sessão de Informação ORAT 

Formação de Alojamento ORAT 
 

 

 Grupo Participante 

Famílias Refugiadas 

 

 

 Apoio, Supervisão e Avaliação 

O Pastor e/ou a Equipa Pastoral é/são o primeiro nível de apoio, supervisão e avaliação.   
 

 

 Duração de Nomeação do Ministério 

Prazo de 1 a 2 anos. Dependendo do tempo de preparação antes da chegada da família + 1 ano de 

compromisso de Alojamento. 

Existem casos especiais em que pode ser necessário 2 anos de compromisso de alojamento. 

 

 

 Benefícios e Condições de Trabalho 

Contribuirá diretamente para o bem-estar social da comunidade. 

Continuará a desenvolver competências relacionais. 

Oportunidade para realizar um serviço à comunidade e obter experiência com a finalidade de 

progressão escolar ou profissional. 

Este é um cargo de voluntariado que requer um compromisso de tempo - depende da função e 

das responsabilidades assumidas.  

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 do cargo de ministério reflete com precisão o Ministério da Comissão de 

Apadrinhamento de Refugiados  

 

atualmente praticado em _____________________________________________. 

                                                    (Nome da Paróquia) 

 

 

____________________________________ 

Comissão de Seleção do Voluntário Paroquial 

 

 

_______________________________                            __________________________________ 

Pastor              Data 

 

Preparado por: Arquidiocese de Toronto 

 


