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 Igreja Paroquial    Outro  _______________________________________ 

_____________________________ _________________  _________/ _________/ ___________     

 

 
 

Para que a criança seja licitamente baptizada, requer-se que os pais: 
 

 Tenham querido para si o Sacramento do Matrimónio;  

 Tenham uma vivência esclarecida da fé e ligação à comunidade; 

 Haja esperança fundada de que a criança será educada na Igreja Católica; se tal esperança faltar totalmente, adie-se o 

baptismo, segundo as prescrições do direito particular, esclarecendo-se os pais dos motivos. 
 

Em relação aos Padrinhos: 
 

 Deve haver padrinho ou uma madrinha, ou então um padrinho e uma madrinha. Não podem ser admitidos como 

padrinhos pessoas do mesmo sexo, nem mais do que duas pessoas. Em determinadas situações, por falta de condições 

sacramentais, pode-se dispensar os padrinhos; 

 Tenham completado 16 anos de idade; Sejam Católicos, Baptizados e tenham feito a Primeira Comunhão; 

 Não vivam em união de facto, nem sejam casados/registados apenas civilmente, e no caso de serem divorciados, que 

não sejam recasados. 
 

 

 

Nome ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Nascido/a a __________/ __________/ ______________ em ________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                       (Freguesia e Concelho de registo)  
 

 

 

Nome ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Estado Civil/Canónico: Solteiro   Casado Civilmente   Divorciado   Viúvo   União de Facto   

Casado Catolicamente   na Paróquia de _____________________________________________________ Data _________/ _________/ ____________  

Baptismo: Sim  Não   |  Primeira Comunhão: Sim  Não   |  Profissão de Fé: Sim  Não   |  Crisma: Sim  Não  

 

 

Nome ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Estado Civil/Canónico: Solteira   Casada Civilmente   Divorciada   Viúva   União de Facto   

Casada Catolicamente   na Paróquia de _____________________________________________________ Data _________/ _________/ ____________  

Baptismo: Sim  Não   |  Primeira Comunhão: Sim  Não   |  Profissão de Fé: Sim  Não   |  Crisma: Sim  Não  

 

 

Morada ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Cód. Postal _______________ - ____________ Freguesia d___   ______________________________________________________ Concelho d___   ______________________________________ 

Contactos Pai   ______________________________________________________ E-mail ______________________________________________________________________________________________________  

Contactos Mãe ______________________________________________________ E-mail _____________________________________________________________________________________________________  

 

Conscientes das normas canónicas e das orientações pastorais referentes ao Baptismo, nomeadamente 

para os pais e padrinhos, pedimos que o/a nosso/a filho/a receba o Sacramento do Baptismo na Igreja 

Católica e assumimos o compromisso de o/a educar na fé e enviá-lo/a à Catequese logo que tenha idade.  
 

 

Assinaturas 

 

Pai _____________________________________________________________________________________________________________________  

Mãe _____________________________________________________________________________________________________________________ 

VISTO PAROQUIAL 



 

 

 

Nome ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Idade __________ Natural da Freguesia d___   _________________________________________ Concelho d___   ______________________________________ 

Morada _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Cód. Postal _______________ - ____________ Freguesia d___   ___________________________________ Concelho d___   __________________________________ 

Estado Civil/Canónico: Solteiro   Casado Catolicamente   Divorciado não recasado   Viúvo    

(preenchimento obrigatório, quando o padrinho reside na Paróquia de Matosinhos)             Indispensável para ser aceite como padrinho  

 

 Baptismo 

 1ª Comunhão 

Crisma 

Casamento 

 

Sim  Não  

Sim  Não  

Sim  Não  

Sim  Não  

 

na Paróquia de _______________________________________________________________ 

na Paróquia de _______________________________________________________________ 

na Paróquia de _______________________________________________________________ 

na Paróquia de _______________________________________________________________ 

 

Data _________/ _________/ ______________ 

Data _________/ _________/ ______________ 

Data _________/ _________/ ______________ 

Data _________/ _________/ ______________ 

Frequentou a Catequese: Sim Não Prática religiosa: Católico praticante Católico não praticante  
 

DECLARO com toda a verdade que conheço e reúno os requisitos necessários, em conformidade com as disposições canóni-

cas, não neguei a fé católica nem frequento outra Igreja ou religião e não me encontro em situação marital menos aconse-

lhável perante a Igreja (divorciado recasado, união de facto ou casado civilmente) e tenho a recta intenção de assumir a missão 

de padrinho de Baptismo, dispondo-me a ser testemunha da Fé e comprometendo-me com a iniciação cristã do meu/minha 

afilhado/a, ajudando os pais, para que ele/a venha a professar a fé da Igreja e a exprimi-la na sua vida.  

 
Assinatura do Padrinho ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

 

Nome ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Idade __________ Natural da Freguesia d___   _________________________________________ Concelho d___   ______________________________________ 

Morada _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Cód. Postal _______________ - ____________ Freguesia d___   ___________________________________ Concelho d___   __________________________________ 

Estado Civil/Canónico: Solteira   Casada Catolicamente   Divorciada não recasado   Viúva    

(preenchimento obrigatório, quando a madrinha reside na Paróquia de Matosinhos)            Indispensável para ser aceite como madrinha  

 

 Baptismo 

 1ª Comunhão 

Crisma 

Casamento 

 

Sim  Não  

Sim  Não  

Sim  Não  

Sim  Não  

 

na Paróquia de _______________________________________________________________ 

na Paróquia de _______________________________________________________________ 

na Paróquia de _______________________________________________________________ 

na Paróquia de _______________________________________________________________ 

 

Data _________/ _________/ ______________ 

Data _________/ _________/ ______________ 

Data _________/ _________/ ______________ 

Data _________/ _________/ ______________ 

Frequentou a Catequese: Sim Não Prática religiosa: Católica praticante Católica não praticante  
 

DECLARO com toda a verdade que conheço e reúno os requisitos necessários, em conformidade com as disposições canóni-

cas, não neguei a fé católica nem frequento outra Igreja ou religião e não me encontro em situação marital menos aconse-

lhável perante a Igreja (divorciada recasada, união de facto ou casada civilmente) e tenho a recta intenção de assumir a missão 

de madrinha de Baptismo, dispondo-me a ser testemunha da Fé e comprometendo-me com a iniciação cristã do meu/minha 

afilhado/a, ajudando os pais, para que ele/a venha a professar a fé da Igreja e a exprimi-la na sua vida.  

 
Assinatura da Madrinha ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

1. Fotocópias do Assento de Nascimento da Criança (doc. do Registo Civil) e do C. Cidadão dos Padrinhos 

2. Certidão de Idoneidade dos Padrinhos, emitida pela paróquia de residência de ambos 
 


