Paróquia de São José de Algueirão - Mem Martins – Mercês

Processo de Baptismo
Data: _____ / ___ / 20___ , às ______h Fls. ____ Nº____Igreja ____________Celeb_____________
Nome da Criança: .........................................................................................................................................................
Freguesia onde nasceu: ........................................................................ Concelho: ........................................................
Data do nascimento: ............/......................................../..................
Nome do Pai: .................................................................................................................................................................
Freguesia onde nasceu: ............................................................... Concelho: .................................................................
Telefone: ................................/ ............................... / E-mail: ......................................................................................
Nome da Mãe: ...............................................................................................................................................................
Freguesia onde nasceu: ............................................................... Concelho: .................................................................
Telefone: ................................/ ............................... E-mail: .........................................................................................
Residência: (rua, lugar, freguesia, concelho) .................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
Casados catolicamente na Paróquia de: ......................................................................................., a ......./ ......../ ...........
Se não, qual o Estado Civil: ...........................................................................................................................................
Neto paterno de ................................................................................................. e de ....................................................
........................................................................................ Neto materno de ...................................................................
..........................................................................e de ........................................................................................................


Padrinho

Testemunha

Nome: .....................................................................................................................................................Idade: ............
Baptizado em: ........................................... a …../……/.......... e Crismado em ................................... a ....../......./........
Estado Civil: Solteiro Casado na Paróquia de ............................................, a ....../ ....../ ....... A viver em união de
facto Outro estado civil ..................................... Contacto: ........................................ / ...........................................
Morada: (nº, rua, freguesia, paróquia, concelho) ...........................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
Madrinha

Testemunha

Nome: ......................................................................................................................................................Idade: ...........
Baptizado em: ........................................ a ......./......./.......... e Crismado em .................................... a ....../......./........
Estado Civil: Solteiro Casado na Paróquia de ............................................, a ....../ ....../ ....... A viver em união de
facto Outro estado civil ..................................... Contacto: ........................................... / ........................................
Morada: (nº, rua, freguesia, paróquia, concelho) ...........................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................

Assinaturas dos pais: ____________________________________ / ______________________________________
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PARA BAPTIZAR UMA CRIANÇA É NECESSÁRIO:
 A garantia de uma educação cristã da criança
 A criança ter menos de seis anos de idade1
 A participação dos pais e padrinhos na reunião de preparação2
DOCUMENTOS A ENTREGAR JUNTO COM A FICHA DE INSCRIÇÃO (pelo menos 3 semanas antes):
 Fotocópia simples do Registo de Nascimento da criança
 Fotocópia simples do Cartão de Cidadão dos pais e dos padrinhos.
 Caso haja padrinhos, um comprovativo em como foram crismados. Se foram crismados na Paróquia do
Algueirão, basta indicarem a data.
 Documento de transferência, caso os pais não residam na Paróquia em que vão baptizar 3
 Em caso de pais separados, se a criança for apresentada apenas por um, é necessário a autorização escrita do
outro, ou comprovativo do poder paternal.
PARA A ESCOLHA DOS PADRINHOS DEVERÃO TER EM CONTA:
O “Código de Direito Canónico”, Cân. 874 e as Normas Pastorais para o Patriarcado de Lisboa “A Celebração dos
Sacramentos e Sacramentais”, nº 16-23.
 A criança pode ter dois padrinhos 4, com idade igual ou superior a 16 anos 5.
 Os padrinhos devem ser escolhidos a pensar na educação cristã da criança. Por isso, devem ter prática cristã.
Deverão ter a Iniciação Cristã, isto é, o Baptismo, a Eucaristia e o Crisma (Normas Pastorais, nº 16-18).


Os padrinhos, se casados, é necessário que o sejam catolicamente; se solteiros ou viúvos, é necessário que
vivam como tal6 (Normas Pastorais, nº 17).



Se os padrinhos que os pais tinham escolhido não estiverem nas condições atrás referidas, e não for possível
escolher outros, assinam como testemunhas. (Normas Pastorais, nº 23).
Reunião de preparação do Baptismo: Marcação no Cartório

Reunião de preparação (a preencher pela Paróquia)
Datas: …../……/……../ …../……/…….. Local: __________________________________ Hora: ____h _____m
Observações:
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

1

Se a criança já estiver em idade escolar e da catequese, então deverá fazer a preparação para o Baptismo e no decurso do 3º ano
da Catequese receberá os três sacramentos da Iniciação Cristã(Normas Pastorais, nº 42).

2

Se os pais ou os padrinhos residirem fora do Algueirão poderão participar na Preparação noutra paróquia, pedindo um
comprovativo para entregar em Algueirão.

3

O documento de transferência é pedido na paróquia em que residem.

4

A criança pode ter um padrinho, uma madrinha ou um padrinho e uma madrinha (Cân 873). Não pode ter dois padrinhos do
mesmo sexo.

5

Poderá um deles ser mais novo se já for crismado e o Pároco concordar (Normas Pastorais, nº 21)

6

Não podem assumir a missão de padrinho pessoas casadas apenas pelo civil ou a viver em “união de facto”.
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Paróquia de São José de Algueirão - Mem Martins – Mercês

PROTECÇÃO DE DADOS
Consentimento para tratamento de dados pessoais no âmbito do processo relativo ao baptismo organizado
pela paróquia de São José de Algueirão, Mem Martins e Mercês.

O pai: _______________________________________________________________________________
A mãe: ______________________________________________________________________________

Autorizo o tratamento dos meus dados constantes deste processo de baptismo e sua tramitação à Cúria
Patriarcal de Lisboa, de acordo com as normas canónicas referentes ao mesmo processo. Se necessário,
autorizo que os mesmos sejam tramitados à Cúria diocesana do lugar onde se vai celebrar o baptismo.
Data: _____/_____/______
Assinaturas:
Pai: _________________________________________________________________________________
Mãe: ________________________________________________________________________________
Padrinho/Testemunha: __________________________________________________________________
Madrinha/Testemunha: _________________________________________________________________
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