
     

Praça da Viscondessa dos Olivais, n.º 19 A 

1800 – 087 Lisboa Tel.: 21 853 66 32 Telm.: 91 071 25 73      

         

Nome do Baptizando                                   

 
                                              

 
Sexo __________________     data de nascimento _____/_____/___________ 
 
Nascido na freguesia de  ________________________________________ concelho de _______________________ 
 

Nome do pai                                    

 
                                              

 
natural de ___________________________ estado civil: _________________ profissão _________________________________ 
 

Nome da mãe                                    

 
                                               

 
natural de ___________________________ estado civil: _________________ profissão _________________________________ 

Igreja em que casaram _______________________________________ data ____/____/_________ 

 

Residência dos pais                                      

 
                                              

Código postal   

 
Avós Paternos__________________________________________________________________________________________ 

  e _________________________________________________________________________________________ 

Avós Maternos_________________________________________________________________________________________ 

  e _________________________________________________________________________________________ 

 

PEDIMOS QUE O 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. 

 

Assinatura dos pais: 

 

____________________________________                  __________________________________________ 
 

 

ATENÇÃO: Preencher este impresso em letra bem legível e sem abreviaturas 

 
Nota: Entregar este impresso, devidamente preenchido, juntamente com a certidão de nascimento. 
O encontro de preparação do baptismo com pais e padrinhos realiza-se no dia _____ de _____________ de 20____  às _____ h, 
em _______________________________________________________. 

 

✓ No dia do baptismo não esquecer a vela e a toalha  

    -      Tel.          

Assento n.º ________ 
Folha n.º ________ 
Dia ___/___/____ às _____h______min. 
Oficiante:________________________________ 
__________________________ 



DECLARAÇÃO DO PADRINHO 

Nome do padrinho                                     

 
                                               

Idade _____ profissão _______________________________________ estado civil _________________ 

Residente em (Rua/Lugar)___________________________________________________________________________________ 

C. Postal + Localidade ______________________  Freguesia_____________________ Concelho __________________________ 

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 , 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, união de facto ou casado civilmente). 

Assinatura do padrinho  _____________________________________________________________________________________ 

DECLARAÇÃO DA MADRINHA 
 

Nome da madrinha                                    

 
                                               

Idade _____ profissão _______________________________________ estado civil _________________ 

Residente em (Rua/Lugar)___________________________________________________________________________________ 

C. Postal + Localidade ______________________  Freguesia_____________________ Concelho __________________________ 

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, 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, união de facto ou casado civilmente). 

Assinatura da madrinha  _____________________________________________________________________________________ 
 
Consentimento para tratamento de dados pessoais no âmbito do processo relativo ao processo de baptismo organizado pela 
Paróquia de Santa Maria dos Olivais 
 
Pai:____________________________________________________________________________________________________ 
 
Mãe:_________________________________________________________________________________________________ 
 
Autorizo o tratamento dos meus dados e dos dados do meu filho menor _____________________________________________ 
 ____________________________________________________________ constantes deste processo de organização de 
baptismo e a sua tramitação à Cúria Patriarcal de Lisboa. Se necessário, autorizo que os mesmos sejam tramitados à Cúria 
diocesana do lugar onde se vai celebrar o baptismo. Os dados serão guardados na Paróquia e com uso restrito para os fins que se 
destinam. 
 
Data: ______/ _____/ __________ 

Assinaturas: ______________________________________________________________________________________________ 


