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Nome da criança _________________________________________________________________________ 

Nascida no dia  ___/___/______ na freguesia de ________________________________________________ 

Concelho de _____________________________________________________________________________ 

Nome do Pai _____________________________________________________________________________ 

Nascido na freguesia de ____________________________________________________ a ___/___/______ 

Concelho de ________________________________________ Telemóvel |__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Profissão __________________________________ e-mail ________________________________________ 

Nome da Mãe ___________________________________________________________________________ 

Nascida na freguesia de ____________________________________________________ a ___/___/______ 

Concelho de ________________________________________ Telemóvel |__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Profissão __________________________________e-mail ________________________________________ 

Residentes em (Rua/lugar) _________________________________________________________________ 

C.Postal |__|__|__|__| - |__|__|__| Freguesia ________________________________________________ 

Concelho ___________________________________________Telef. Fixo |__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

No estado de ____________________________________________________________________________ 

Local do Casamento ____________________________________________________ Data ___/___/______ 

Nome do Avô Paterno _____________________________________________________________________ 

Nome da Avó Paterna _____________________________________________________________________ 

Nome do Avô Materno ____________________________________________________________________ 

Nome da Avó Materna ____________________________________________________________________ 

Situação Religiosa: 

Pai: Praticante Não Praticante                                  Mãe: Praticante                      Não Praticante   

Frequentaram a Catequese? 

Pai: Sim                 Não                                                                   Mãe: Sim                                  Não 

Têm outros filhos? 

Sim                        Não                        Frequentaram a Catequese?  Sim                                   Não 

PEDIMOS QUE O(A) NOSSO(A) FILHO(A) RECEBA O BAPTISMO NA IGREJA CATÓLICA. 

COMPROMETEMO-NOS A EDUCÁ-LO CRISTÃMENTE E A ENVIÁ-LO À CATEQUESE LOGO QUE TENHA IDADE. 

(Se não está inscrito na Paróquia) – Junto a esta Declaração o atestado de idoneidade do meu Pároco. 

Assinatura dos pais __________________________________________________________________ 

                                   __________________________________________________________________ 

Data de inscrição do Baptismo  ___/___/______ 

Baptismo nº. ____________  a ___/___/______    registo nº. ________ 

Família inscrita na Paróquia 

com o nº. _________ 
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DECLARAÇÃO DO PADRINHO 

Eu _____________________________________________________________________________________ 

No estado de ______________________________________________________ nascido a ___/___/______ 

Residente em (Rua/Lugar) __________________________________________________________________ 

C.Postal |__|__|__|__| - |__|__|__|Freguesia ________________________________________________ 

Concelho __________________________________ Profissão _____________________________________ 

e-mail _______________________________________ 

DECLARO COM TODA A VERDADE QUE: 

Recebi o Baptismo na Paróquia de ____________________________________________ a ___/___/______ 

Recebi a 1ª. Comunhão na Paróquia de ________________________________________ a ___/___/______ 

Recebi o Crisma na Paróquia de ______________________________________________ a ___/___/______ 

Casei na Paróquia de _______________________________________________________ a ___/___/______ 

Tenho a intenção de tomar a sério a missão de padrinho, dispondo-me a colaborar na educação cristã do(a) 

meu/minha afilhado(a), não neguei a fé católica nem frequento outra Igreja ou religião e não me encontro 

em situação marital irregular perante a Igreja (divorciado, recasado ou união de facto). 

Assinatura do padrinho ____________________________________________________________________ 

DECLARAÇÃO DA MADRINHA 

Eu _____________________________________________________________________________________ 

No estado de ______________________________________________________ nascida a ___/___/______ 

Residente em (Rua/Lugar) __________________________________________________________________ 

C.Postal |__|__|__|__| - |__|__|__|Freguesia ________________________________________________ 

Concelho __________________________________ Profissão _____________________________________ 

e-mail _______________________________________ 

DECLARO COM TODA A VERDADE QUE: 

Recebi o Baptismo na Paróquia de ____________________________________________ a ___/___/______ 

Recebi a 1ª. Comunhão na Paróquia de ________________________________________ a ___/___/______ 

Recebi o Crisma na Paróquia de ______________________________________________ a ___/___/______ 

Casei na Paróquia de _______________________________________________________ a ___/___/______ 

Tenho a intenção de tomar a sério a missão de madrinha, dispondo-me a colaborar na educação cristã 

do(a) meu/minha afilhado(a), não neguei a fé católica nem frequento outra Igreja ou religião e não me 

encontro em situação marital irregular perante a Igreja (divorciada, recasada ou união de facto). 

Assinatura da madrinha ____________________________________________________________________ 

A PREENCHER PELOS SERVIÇOS DA PARÓQUIA 

Data do Baptismo ___/___/______    Hora ____:____ h. na Igreja de  ______________________ 

Nome do celebrante _____________________________________________________________       

Reuniões de preparação nos dias __/__/____, __/__/____ e __/__/____ pelas ____:____ horas 

no(a) __________________________________________________________________________ 

 


