Paróquia de São Julião da Barra – Ficha de inscrição para o Baptismo
Nome da criança:………………………………………………………………………………….............

Nascida no dia …….. /……./………… na freguesia de ……..……………………………………….....
Concelho de……………………………………………………………………………………………….
Morada: …………….........………………….……………………………………………………………
Localidade: …………….........………………….……

Código Postal: …..….........……-..…………

Nome do Pai:……………………………….…………………………..…………………………………
nascido na freguesia de …………………………………………

a …….. / …….. / ...…………

Concelho de ……………………………………………

Telemóvel 9………………....

de profissão: ………………………………………………………………………………………………
Nome da Mãe: ……………………………………………………………………………………………
nascido na freguesia de …………………………………………

…… a …….. /……./…………

Concelho de ……………………………………………

Telemóvel 9..………………..

de profissão: ………………………………………………………………………………………………
Local de Casamento:………………………………………….................. Data …….. /……./…………
Nome do Avô Paterno……………………………………………………………………………………
Nome da Avó Paterna……………………………………………………………………………………
Nome do Avô Materno……………………………………………………..……………………………
Nome da Avó Materna…………………………………………………..………………………………
Estado civil: □ Casados catolicamente
Situação Religiosa: Pai:

□ Praticante □ Não Praticante

Frequentaram a Catequese? Pai: □ Sim
Têm outros filhos?

□ Casados civilmente □ Divorciados □ União de facto

□ Sim □ Não

□

Não

Mãe: □ Praticante
Mãe:

□ Não praticante

□ Sim □ Não

Frequentam/frequentaram a Catequese?

□ Sim □ Não

- COMPROMISSO PEDIMOS QUE O NOSSO(A) FILHO(A) RECEBA O BAPTISMO NA IGREJA CATÓLICA.
COMPROMETEMO-NOS A EDUCÁ-LO CRISTÃMENTE E A INSCREVÊ-LO E ACOMPANHÁLO NA CATEQUESE LOGO QUE TENHA IDADE.
Assinatura dos pais:
Pai ……………………………………………….. Mãe ………………………………………………..

DECLARAÇÃO DO PADRINHO
Eu (nome)………………………………………………………………………………………………….
No estado de………………………………………………………….. nascido a …….. /……./…………
residente em ….……………...……………………………………………………………………………
Cód. Postal ………….- ……….. Freguesia ………………….………………………………………….
Concelho:……………………………………………

Profissão ……………………………………….

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 intenção de tomar a sério a missão de padrinho, dispondo-me a colaborar na educação cristã do
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 em união de facto).
Assinatura do padrinho: …………………………………………………………………………………..
DECLARAÇÃO DA MADRINHA
Eu (nome)………………………………………………………………………………………………….
No estado de………………………………………………………….. nascida a …….. /……./…………
residente em: ….……………..……………………………………………………………………………
Cód. Postal ………….- ……….. Freguesia ………………….………………………………………….
Concelho ……………………………………………

Profissão ……………………………………….

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 intenção de tomar a sério a missão de madrinha, dispondo-me a colaborar na educação cristã do
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 em união de facto).
Assinatura da madrinha: …………………………………………………………………………………..
A PREENCHER PELOS SERVIÇOS DA PARÓQUIA
Data do Baptismo: …….. /……./………… às .…. H….. na Igreja
…………………………………….

Nome do celebrante:
…………………………………………………………………………………….
Reunião de preparação: …….. /……./…… às ……. H …..

