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Coordenador da Comissão Social 
 

 Visão Geral 

A Comissão Social ajuda a promover um ambiente acolhedor, recetivo e socialmente ativo na 

paróquia, planeando e implementando eventos sociais, celebrações e atividades diversas que 

ocorrem na paróquia. Sob a direção do Pastor, o Coordenador da Comissão Social supervisiona 

todos os aspetos destes eventos. 

  

 Atividades/Responsabilidades 

 Mantém uma lista de contactos atualizada dos Membros da Comissão Social e 

Voluntários de eventos. 

 Assegura que quaisquer alterações na lista dos Membros da Comissão Social e 

Voluntários sejam prontamente comunicadas à Comissão de Seleção do Voluntário 

Paroquial. 

 Em concertação com o Pastor, estabelece um plano anual para diversos eventos sociais, 

celebrações e atividades que ocorrem na paróquia. 

 Efetua programações e reuniões da direção da Comissão Social. 

 Assegura de que há uma quantidade adequada de Voluntários designados para todos os 

eventos sociais. 

 Organiza a formação e a orientação de novos Voluntários para os familiarizar com os 

requisitos do cargo. 

 Incentiva, motiva e apoia quaisquer Voluntários que possam estar presentes em eventos 

sociais. 

 Reúne-se ocasionalmente com o Pastor para rever o calendário de eventos da paróquia. 

 Assegura de que existem mantimentos, materiais e outros itens conforme necessário. 

 Prepara relatórios financeiros das diversas atividades, conforme solicitado pelo Pastor. 

 
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. 

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

 É um membro ativo da paróquia há, pelo menos, 2 anos. 

 Possui competências de liderança e organizacionais. 
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 Capacidade para organizar reuniões e planear e implementar programas. 

 Possui a capacidade de se relacionar e comunicar eficazmente com os outros. 

 Possui a capacidade de motivar os outros e delegar responsabilidades, conforme 

necessário. 

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

 

 Características e Qualidades Pessoais 

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

 É amigável, paciente e possui boas capacidades de relacionamento.  

 Presta bastante atenção aos detalhes. 

 Possui um espírito de generosidade e de criatividade. 

 

 Orientação e Formação 

Programa padrão de orientação paroquial e formação. 
 

 Grupo Participante 

Membros da Comissão Social, Voluntários e os participantes nos diversos eventos. 

 

 Apoio, Supervisão e Avaliação 

O Pastor é o primeiro nível de apoio, supervisão e avaliação. 
 

 Duração de Nomeação do Ministério 

 Entre três e cinco anos com possibilidade de renovação.  

 

 Benefícios e Condições de Trabalho 

Contribuirá diretamente para o bem-estar social da comunidade paroquial. 

Continuará a desenvolver competências organizacionais e de liderança. 

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

progressão escolar ou profissional. 

Pode ser necessário visitar casas privadas, hospitais locais e lares de idosos, e deve cumprir as 

exigências dessas instituições.  

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

por mês. 

Terá de ser capaz de participar em sessões de orientação, de formação e reuniões regulares, como 

exigido. 

 

 

 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. 
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Esta descrição de cargo de ministério reflete com precisão o Ministério do Coordenador da 

Comissão Social  

 

atualmente praticado em _______________________________. 

                          (Nome da Paróquia) 

 

____________________________________ 

Comissão de Seleção do Voluntário Paroquial 

 

 

_______________________________                            __________________________________ 

Pastor              Data 

Preparado por: Arquidiocese de Toronto 

 


