Descrição de Cargo do Ministério do Voluntário - Coordenador de Estudos Bíblicos

Coordenador de Estudos Bíblicos
 Visão Geral
Sob a direção do Pastor, o Coordenador de Estudos Bíblicos coordena a Paróquia com base no
estudo das Escrituras, que orienta as pessoas a uma maior compreensão da Bíblia, uma
consciência da presença viva de Deus nas Sagradas Escrituras e uma apreciação de como a
Bíblia pode ser aplicada à vida quotidiana. Através do estudo pessoal, discussão em pequenos
grupos, sermões e oração, os Estudos Bíblicos proporcionam um equilíbrio de conhecimento,
reflexão e aplicação.
 Atividades/Responsabilidades
 Determina que leituras das escrituras serão estudadas ao longo do curso do programa.
 Define um calendário, incluindo as datas iniciais e finais do programa.
 Prepara para cada sessão a reflexão das leituras das escrituras escolhidas.
 Pode incrementar o Programa dos Estudos Bíblicos convidando oradores e/ou incluindo
materiais de recurso.
 Assegura que cada participante tenha os recursos para participar no programa.
 Desenvolve um plano para publicitar o Programa de Estudos Bíblicos e recrutar os
participantes.
 Prepara a sala de reunião e recebe os participantes à sua chegada.
 Lidera o grupo durante as leituras e encoraja e motiva os participantes na discussão.
 Orienta a oração e cria um ambiente onde possa existir uma comunicação aberta e plena
de partilha de fé.
 Estabelece contacto de forma contínua com o Pastor e/ou a Equipa Pastoral, para
orientação e apoio.
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 boa reputação.
 Está familiarizado com os processos e a pedagogia envolvida na coordenação e
comunicação de um Programa de Estudos Bíblicos.
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Possui um bom conhecimento dos ensinamentos da Igreja Católica, sobre Teologia e
Escrituras.
Possui competências de liderança e de facilitação adequadas.
Sabe relacionar-se eficazmente e comunicar claramente com os outros.
Possui boa capacidade organizacional.
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.
 Tem de ser uma pessoa de oração.
 Possui um espírito de generosidade e de criatividade.
 Sente-se à vontade em aceitar responsabilidades e sabe observar os limites adequados.
 Orientação e Formação
Programa Padrão de Orientação Paroquial e formação proporcionada pelo antigo Coordenador de
Estudos Bíblicos ou pelo Pastor. Poderá ser necessário outro tipo de formação, designada pelo
Pastor.
 Grupo Participante
Pessoas que assistam ao Programa de Estudos Bíblicos e a comunidade paroquial.
 Apoio, Supervisão e Avaliação
O Pastor é o primeiro nível de apoio, supervisão e avaliação.
 Tempo de Nomeação do Ministério
Entre três e cinco anos com possibilidade de renovação.
 Benefícios e Condições de Trabalho

Contribuirá diretamente para o desenvolvimento espiritual dos participantes.
Continuará a desenvolver as competências de liderança, e organizacionais.
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.
 Recomendações de Seleção
Se um ministério possuir atividades/responsabilidades consideradas de elevado risco, conforme designado pelos Níveis de
Critérios de Alto Risco do Manul de Recursos de Selecção do Voluntário Paroquial., esse ministério será considerado de
Elevado Risco.

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 dos
Estudos Bíblicos atualmente praticado em _____________________________.
(Nome da Paróquia)

____________________________________
Comissão de Seleção do Voluntário Paroquial

_______________________________
Pastor

__________________________________
Data

Preparado por: Arquidiocese de Toronto

Normativa datada de: 01/08/06
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