
Paróquia São Tiago Maior 
Rua Flor de Morango 84 – Bairro Inconfidência  – Fone: 3412-4257 

Inscrição para o batismo 
 

NOME: ...................................................................................................................................... - IDADE:...............       

Nascido (a) – .......................................            - MG   -               Data: .................................................................... 
 

Filiação: ............................................................................................................................. .......................................  

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

Endereço: .....................................................-  – Bairro: ......................../ Cidade: ...................................................            

Telefone: (31)    ..............................                       Cel. .......................................... 

Padrinhos: ............................................................................................................................. .................................. 

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

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pais: São Católicos?        Sim  (  )   Não (   )   São Batizados?   Sim  (   )   Não (   )   

São casados na Igreja Católica?  Sim  (   )   Não (  )    

Padrinhos: São Católicos?     Sim  (   )   Não (   )    / São Batizados?   Sim  (   )   Não (   )   

São casados na Igreja Católica?  Sim (  )          Não (  )    

Bem vindos (as)  

Vocês estão pedindo à Igreja o batismo para o seu filho (a). Que bom! No batismo, o Espírito Santo de Deus marca, sela, 
santifica e consagra, revela consagração total e definitiva da criança à Santíssima Trindade, tornando-a templo de Deus. Essa 
marca não se apaga. A criança recebe a filiação divina. Portanto, é indispensável  a consciência e a firmeza daquele que pede 
(pais) na fé, assumindo com a Igreja a responsabilidade e o compromisso de educar os filhos na fé.  

 

ORIENTAÇÕES E CONDIÇÕES PARA O SACRAMENTO DO BATISMO 
 

1. Os pais devem ser casados na Igreja católica. Se eles não são casados (civil e religioso), os padrinhos deverão 
ser casados (civil e religioso), para a preparação e realização do sacramento do batismo. 

2. Para ser admitido (a) para assumir a missão de padrinho ou madrinha é necessário ter no mínimo 16 anos de 
idade; ser católico e ter recebido os sacramento da eucaristia e crisma. 

3. Se for do desejo dos pais, poderão escolher uma madrinha ou padrinho de consagração,  que será feita após o 
batismo, seguindo as mesmas condições acima .  

4. Quem for batizado e pertencer a uma comunidade eclesial não católica, só seja admitido junto com um padrinho 
ou madrinha católica e apenas como testemunha do batismo.  

5. A apresentação da criança é condição indispensável para que a criança seja batizada,  
6. Após a apresentação, a criança será ungida com o óleo dos catecúmenos (aquele que se prepara para receber 

o Batismo). 
7. Horário do Batismo: A celebração do batismo acontecerá no domingo, às 11:00 horas; é indispensável a 

presença dos pais e padrinhos, quinze minutos antes da celebração, para os devidos ajustes.      
 

O BATIZADO SERÁ REALIZADO NAS SEGUINTES ETAPAS 
 

Visita da pastoral à família: ............/......./ hrs........... 
 

Conversa com o padre Joaquim dia:............./............ hrs ...........  
 

Curso do batismo dia: 18/02/2018  às 14:00 hrs. SALÃO PASTORAL - RUA FLOR DE MIRANGO 45 
  

Apresentação da criança à comunidade: 25/02/2018 às 09:00 com a Missa 
 

Batismo: 04 de  Março de 2018 às 09:00 com a missa  
 


