Descrição do Cargo de Ministério Voluntário - Coordenador do Programa Totus Tuus da Paróquia

Coordenador do Programa da Paróquia Totus Tuus
 Visão Geral
As responsabilidades do coordenador paroquial para o programa são de coordenar a promoção e
inscrição para o programa, bem como supervisionar a utilização de instalações e prover as
necessidades dos professores envolvidos.
 Atividades/Responsabilidades
 Destaca um sacerdote ou mais para a Missa diária e a Confissão.
 Destaca um sacerdote para a adoração e Confissão terça-feira à noite
 Providencia snacks para o programa noturno
 Encontra voluntários para ajudarem durante o programa
 Organiza e promove a merenda, bem como a preparação e a limpeza
 Reserva instalações para a equipa e ajuda a prepará-las, se necessário
 Promove o programa, recolhe inscrições e fornece identificadores para as Crianças
 Organiza acomodações e refeições para os professores
 Está disponível durante a semana da paróquia para tratar de quaisquer assuntos que
surjam
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.
 É reconhecido dentro da comunidade paroquial como uma pessoa de boa reputação.
 Demonstra maturidade e profissionalismo
 Sabe relacionar-se eficazmente e comunicar claramente com os outros, especialmente
com os jovens.
 Em casos de emergência, conhece os contactos e/ou os procedimentos.
 Está disposto a participar de formação permanente.
 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 que sabe manter total confidencialidade.
 Possui maturidade suficiente para exercer este ministério com a devida atenção.
 Mostra energia, entusiasmo e interesse pelos jovens e as suas famílias.
 Está à vontade em partilhar o seu tempo pessoal, talentos e fé.
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Está à vontade em ser responsável e sensível à observação dos limites adequados.

 Orientação e Formação
Programa padrão de orientação paroquial
Existem recursos proporcionados através do Gabinete de Vocações na Arquidiocese de Toronto.
 Grupo Participante
Professores Totus Tuus, jovens e seus familiares.
Sacerdotes da paróquia, famílias de acolhimento e outros voluntários do programa.
 Apoio, Supervisão e Avaliação
O Pastor é o primeiro nível de apoio, supervisão e avaliação.
Também é proporcionado apoio através do Gabinete de Vocações da Arquidiocese de Toronto
 Duração de Nomeação do Ministério
Prazo de 2 anos.
 Benefícios e Condições de Trabalho
Contribuirá diretamente para o bem-estar social da comunidade paroquial.
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 de voluntário, que requer um compromisso de tempo de de aproximadamente 4
horas por semana, durante um período de tempo de 2-3 meses, bem como 6-8 horas por dia
durante a Semana da Paróquia.
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.
 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 do cargo ministerial reflete com exatidão o Coordenador do Programa Totus
Tuus da Paróquia praticado atualmente em _____________________________________.
(Nome da Paróquia)
_____________________________________
Comissão de Seleção do Voluntário Paroquial

_______________________________
__________________________________
Pastor
Data
Preparado por: Arquidiocese de Toronto
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Página 2 de 2
H-TTPPC 1.0

