PEDIDO DE BAPTISMO
Data do Baptismo ____/____/ 20 ____, às _____, ____h.

Assento nº _______ Fls _______

Reunião para pais e padrinhos _____/_____/______, às ______, ____ h.
“O Baptismo é o fundamento de toda a vida cristã. Pelo Baptismo somos libertos do pecado e regenerados
como filhos de Deus; tornamo-nos membros de Cristo e somos incorporados na Igreja e tornados
participantes na sua missão. (Catecismo da Igreja Católica 1213).”
Para se administrar o Baptismo, “deve-se estar na posse segura de que o DOM DA VIDA DIVINA se possa
desenvolver, mediante uma verdadeira educação na fé e vida cristã, de modo que o Sacramento atinja a sua
total verdade. Se essas garantias não são sérias, isso poderá constituir motivo para se adiar o Baptismo e
dever-se-á mesmo negá-lo no caso de não haver quaisquer garantias dessa educação na fé” (Instrução da
Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé, de 20.10.80).

Conscientes desta doutrina, pedimos que o nosso filho (a) receba o Baptismo da Igreja Católica
e comprometemo-nos a educá-lo cristãmente e a enviá-lo à Catequese quando tiver idade para
tal.
Nome da criança ___________________________________________________________________
Nasceu em (local, freguesia e concelho_________________________________________________
____________________________________no dia _________/__________________/___________
Nome do pai______________________________________________________________________
Natural de (freguesia e concelho)______________________________________________________
Profissão___________________________________ Telefone _____________________________

Nome da mãe______________________________________________________________________
Natural de (freguesia e concelho)______________________________________________________
Profissão_____________________________________ Telefone ____________________________
Casados catolicamente? _____________ Na Igreja de _____________________________________
Casados civilmente? ________________ Outra situação? __________________________________
Residência dos pais (Rua, lugar, freguesia, concelho) ______________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Avô paterno_______________________________________________________________________
Avó paterna ______________________________________________________________________
Avô materno______________________________________________________________________
Avó materna______________________________________________________________________
Assinatura dos pais
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

PADRINHOS
“Os padrinhos representam a família do que vai ser baptizado, enquanto família espiritualmente
ampliada e a própria Igreja, enquanto nossa Mãe. Ajudam os pais a preparar a criança para, a seu
tempo, professar a Fé e a exprimir na sua vida”. Os padrinhos intervêm na celebração do Baptismo das
crianças para professar, juntamente com os pais, a Fé da Igreja em que as crianças são baptizadas”.
Por isso os padrinhos devem possuir os seguintes requisitos:
1. Suficiente maturidade para exercer o seu múnus (mínimo 16 anos)
2. Terem recebido os três Sacramentos da Iniciação cristã: Baptismo, Crisma, Eucaristia
3. Pertencerem à Igreja Católica e não estarem impedidos pelo Direito de exercer este ofício. (Cf.
RITUAL DO BAPTISMO n.os 8, 9 e 10)
N.B. – Estão impedidos todos os que não vivem em situação moral e religiosa de acordo com as leis da
Igreja, nomeadamente os que vivem notoriamente afastados da prática cristã ou que vivem em escândalo
público, os que estão casados apenas civilmente, os que vivem em mancebia ou situação de facto…

Padrinho
Nome________________________________________________________________________________________
Solteiro? ___________ Casado? ________ Na Igreja de _________________________________ em ___/___/____
Profissão______________________________________________________________________________________
Residência (Rua, lugar, freguesia, concelho) _________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Data do Baptismo ____/____/_____ Data da Primeira Comunhão ____/____/_____

Data do Crisma ___/___/___

Pratica regularmente a vida cristã? _________________________________________________________________
Vive de acordo com as condições expostas acima?_____________________________________________________
Tem intenção de tomar a sério a sua missão de padrinho?________________________________________________

Assinatura ____________________________________________________________________________________

Madrinha
Nome________________________________________________________________________________________
Solteira? ___________ Casada? ________ Na Igreja de __________________________________ em ___/___/____
Profissão______________________________________________________________________________________
Residência (Rua, lugar, freguesia, concelho) _________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Data do Baptismo ____/____/_____ Data da Primeira Comunhão ____/____/_____

Data do Crisma ___/___/___

Pratica regularmente a vida cristã? _________________________________________________________________
Vive de acordo com as condições expostas acima?_____________________________________________________
Tem intenção de tomar a sério a sua missão de madrinha?_______________________________________________

Assinatura ____________________________________________________________________________________

