Paróquia S. Miguel Arcanjo

N.º ___/ ______

Rua João XXI, n.º 21

(Tel. 214 254 100 – Fax 214 254 109)

2790-370 QUEIJAS

REGISTO DE BATISMO
Data do Batismo: ___-___-_____
NOME DA CRIANÇA:

Hora: ______

...............................................................................................................................................................

Nasceu a ____/____/ 20____ na Freguesia de .................................................. Concelho de: ............................................

Nome do Pai

......................................................................................................................................................................................

Telemóvel: ……………………. e-mail: .................................................................. Profissão: ......................................................

Nome da Mãe ....................................................................................................................................................................................
Telemóvel: ………….……...…. e-mail: .................................................................. Profissão: ......................................................

Morada dos Pais: ........................................................................................................ C.Postal: ......................................................
● Casados catolicamente; casados civilmente; união de facto, divorciados, solteiros. (Sublinhe a situação real)

Avós Paternos:

.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................

Avós Maternos:

.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................

Padrinho / testemunha:................................................................................................................................................................

□

É batizado? sim
Morada:

□;

não

□

é crismado? sim

□;

não

□

casou pela Igreja? sim

não

□

.............................................................................................................. C.Postal: ...............................................................

Profissão:

........................................................................................ Estado civil: ..........................................................

Madrinha / testemunha: ..............................................................................................................................................................

□

É batizado? sim
Morada:

□;

não

□

é crismado? sim

□;

não

□

casou pela Igreja? sim

não

□

......................................................................................................................... C.Postal: ...................................................

Profissão:

................................................................................................... Estado civil: .............................................

A recolha dos elementos acima indicados destina-se unicamente à elaboração do assento de Batismo,
de acordo com a legislação canónica.
Na
Pai/Mãe da criança (Assinatura legível): __________________________________________________________________________

NOTA IMPORTANTE
O Batismo é o sacramento que nos faz filhos de Deus e membros da Igreja.
Os Pais, querendo que os seus filhos sejam batizados, assumem a responsabilidade de os educar cristãmente na Igreja
Católica e comprometem-se a empregar todos os esforços — pela palavra e pelo testemunho — para que estes recebam
uma educação religiosa e vivam como verdadeiros cristãos.
Os Padrinhos responsabilizam-se, igualmente, pela missão de apoiar e dar à criança assistência e formação cristã.
Segundo o Direito Canónico [Cânone 874, § 1], para ser padrinho/madrinha requer-se:
– Ter completado 16 anos de idade;
– Ser Católico, Batizado, ter feito a Primeira Comunhão, o Crisma e ter prática de Vida Cristã;
– Viver conforme as Leis da Igreja (não podem ser Padrinho/Madrinha: os casados apenas no registo civil; os que vivem
juntos; os divorciados; os membros de outras religiões...).

www.paroquiaqueijas.net

paroquia.queijas@gmail.com

Reuniões de Preparação:

