Descrição de Cargo do Ministério do Voluntário - Coordenador de Equipa de Luto

Coordenador de Equipa de Luto
 Visão Geral
Sob a direção do Pastor, o Coordenador de Equipa de Luto é responsável pelo Ministério do Luto
e por estabelecer os objetivos que reflitam as necessidades da Paróquia. A finalidade deste
ministério é proporcionar apoio aos que experienciam a dor.
 Atividades/Responsabilidades
 Mantém uma lista de contactos dos Membros da Equipa de Luto.
 Assegura que quaisquer alterações na lista dos Membros da Equipa de Luto sejam
prontamente comunicadas à Comissão de Selecção do Voluntário Paroquial.
 Sob a direção do Pastor ou do seu delegado nomeado, recrutará os novos Membros da
Equipa de Luto, de acordo com as necessidades e organizará a sua formação e orientação
necessárias e contínuas.
 Proporciona os recursos e formação disponíveis e relevantes a este ministério.
 Proporciona apoio ativo e contínuo aos Membros da Equipa de Luto.
 Assegura que os Membros da Equipa de Luto tenham a informação necessária sobre a(s)
pessoa(s) enlutadas, para que possam desempenhar o seu papel.
 Supervisiona a qualidade e a eficácia das visitas da Equipa de Luto.
 Identifica ou é informado pelo Pastor do(s) enlutado(s) na comunidade paroquial a
necessitar deste serviço e mantém uma lista atualizada do(s) enlutado(s) e da visitas.
 Desenvolve um recurso bibliográfico para o ministério do luto e outros materiais
associados, que possam ser utilizados pelos Membros da Equipa de Luto e pelas famílias
enlutadas.
 Efetuará o contacto inicial com todos os paroquianos que requeiram este serviço e
atribuirá as equipas em conformidade.
 Calendarizará, organizará e liderará reuniões contínuas regulares.
 Estará presente com os Membros da Equipa de Luto em sistema de rotatividade.
 Assegura que, pelo menos, dois voluntários adultos estejam sempre presentes durante as
visitas de Luto.
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:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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 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 boa reputação.
 Possui competências de liderança e de facilitação adequadas.
 Tem boa capacidade organizacional.
 Sabe relacionar-se eficazmente e comunicar claramente com os outros.
 Possui sensibilidade e uma compreensão da dor, perda e do luto.
 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.
 Honesto, de confiança e que sabe manter total confidencialidade.
 Possui boa capacidade para escutar, de se relacionar com os outros e bom senso.
 Tem de ser uma pessoa de oração.
 Não fica incomodado perante a tristeza, as lágrimas e situações emocionalmente fortes.
 Possui um espírito de generosidade e de criatividade.
 Sente-se à vontade em ser responsável e sabe observar os limites adequados.
 Orientação e Formação
Programa Padrão de Orientação Paroquial
Terá de completar a formação sobre o luto ou equivalente, conforme aprovado pelo Pastor.
 Grupo Participante
Membros da Equipa de Luto, o(s) enlutado(s) e a sua família/amigos.
 Apoio, Supervisão e Avaliação
O Pastor é o primeiro nível de apoio, supervisão e avaliação.
 Tempo de Nomeação do Ministério
Um ano com possibilidade de renovação.
 Benefícios e Condições de Trabalho

Contribuirá diretamente para a vida espiritual da comunidade paroquial.
Desenvolverá competências de acompanhamento pastoral
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 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.
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 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

Esta descrição de cargo de ministério reflete com precisão o Ministério do Coordenador de
Equipa de Luto atualmente praticado em _______________________________.
(Nome da Paróquia)

____________________________________
Comissão de Seleção do Voluntário Paroquial

_______________________________
Pastor

__________________________________
Data

Preparado por: Arquidiocese de Toronto
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