
INSCRIÇÃO PARA O BATISMO 

 HORÁRIO DA INSCRIÇÃO, FORMAÇÃO E BATIZADO 

     
 

ORIENTAÇÕES PARA INSCRIÇÃO, FORMAÇÃO E REALIZAÇÃO DOS 
BATIZADOS COMUNITÁRIOS DE CRIANÇAS – 0 A 7 ANOS 

“Ide, pois, e ensinai o Evangelho a todas as criaturas; batizai-as em nome do Pai, do Filho e 
do Espírito Santo” (Mateus 28, 19). 

A vida cristã tem no Batismo o primeiro dos Sacramentos, a sua raiz e o seu início. Cristo o instituiu 
para que todos tenham a vida nova e o confiou à sua Igreja. A palavra Batismo vem do grego, e 
significa ‘‘mergulhar”. Com o Batismo mergulhamos em uma nova realidade: a vida nova em Cristo. 

 

 
Os pais devem:  

– Residir na área da paróquia (paroquiano ou dizimista); 
– Ser católicos; 
– Participar do curso de formação para o Batismo com 100% de frequência ou 

apresentarem certificado do curso de Batismo concluído anteriormente (validade de 2 anos) 
– Caso a família resida em outra paróquia deverá providenciar a autorização para batizar. 

O documento deve ser providenciado na Secretaria da Paróquia em que a família mora. 
(assinada pelo Pároco/ Vigário em papel timbrado e carimbado). 

Observação: Os casos especiais serão vistos pela equipe e, se necessário, será solicitada a 
orientação do Pároco. 

Os padrinhos e madrinhas devem: 

– Ter consciência da missão que estão abraçando, desejando ser luz e fermento da vida 
cristã da criança que estão assumindo como afilhado(a); 

– Ser católicos, confirmados, já ter recebido o santíssimo sacramento da Eucaristia e levar 
uma vida de acordo com a fé e o encargo que assumirão; 

– Ter completado dezesseis anos de idade (batizado e crismado); 
– Ser casados na Igreja Católica ou solteiros desimpedidos (que não vive maritalmente 

com outra pessoa ou namorando com quem já se casou na igreja); 
– Participar do curso de Formação para o Batismo com 100% de frequência ou apresentar 

certificado do curso de Batismo concluído anteriormente (validade 2 anos); 
– Não ter sofrido nenhuma pena canônica legitimamente irrogada ou declarada; 
– Não devem ser pai ou mãe do batizando; 
– Também se admite apenas um padrinho ou apenas uma madrinha. 

Observação: Os casos especiais serão vistos pela equipe e, se necessário, será solicitada a 
orientação do Pároco. 

Transferência de batizado : (assinada pelo pároco em papel timbrado) 

Caso a família resida em  outra  paróquia  deverá  providenciar uma  autorização  para  batizar fora 
da paróquia em que mora. Esse documento deve ser solicitado na secretaria da paróquia em que a 
família mora. 

Documentos exigidos para inscrição: (originais e xerox) 

– Certidão de nascimento da criança; 
– Comprovante de endereço dos pais; 
– R.G. ou CNH dos padrinhos; 
– Telefone dos padrinhos; 
– Certificado curso de Batismo (pais e padrinhos) concluído anteriormente (validade 2 anos); 
– Autorização para batizar a criança se residir em outra paróquia. Assinado pelo Pároco/ 

Vigário em papel timbrado e carimbado ( secretaria da paróquia que reside ). 

Observação: Apresentar esses documentos no dia da inscrição. 
É recomendado que apenas os pais peçam o Batismo para seus filhos. 

 

 

O numero de inscritos por turma no batizado comunitário é de 20 (vinte) crianças. 

Para maior aproveitamento do curso, devem comparecer somente os pais e 
padrinhos, sem as crianças. 

Trazer a BÍBLIA na formação. 

A tolerância para atrasos na formação é de 15 minutos. 

A formação é concluída com a participação dos pais e padrinhos na Santa Missa das 11 horas 
(domingo), oportunidade em que receberão uma benção especial e serão apresentados à 
comunidade e por ela acolhidos (quem desejar pode convidar os familiares e amigos para 
participarem da Santa Missa). 

CALENDÁRIO DE  2019 
 

 

INSCRIÇÕES 
SÁBADO ( 16hs 30min ) 

Salão paroquial da igreja 

 

FORMAÇÕES 
SÁBADO ( 16hs 30min  / 20hs ) 

DOMINGO ( 07hs 40min / 12hs ) 
Salão paroquial da igreja 

 

BATIZADOS 
DOMINGO ( 08:20 / 09hs ) 
Salão Paroquial da Igreja 

Igreja 

27 de abril 11 e 12 de maio 19 de maio 

08 de junho 15 e 16 de junho 23 de junho 

27 de julho 17 e 18 de agosto 25 de agosto 

31 de agosto 14 e 15 de setembro 29 de setembro 

05 de outubro 19 e 20 de outubro 27 de outubro 

09 de novembro 16 e 17 de novembro 24 de novembro 

30 de novembro 07 e 08 de dezembro 15 de dezembro 

Sujeito a alterações. Abril 19 

ARQUIDIOCESE DE FORTALEZA 
REGIÃO EPISCOPAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO 

PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 
CATEQUESE BATISMAL 

“EM CRISTO SOMOS TODOS IRMÃOS.” (MT 23,8) 

ARQUIDIOCESE DE FORTALEZA 
REGIÃO EPISCOPAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO 

PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 
CATEQUESE BATISMAL 

“EM CRISTO SOMOS TODOS IRMÃOS.” (MT 23,8) 

http://www.paroquiacristorei.xpg.com.br/secretaria.htm
http://www.paroquiacristorei.xpg.com.br/secretaria.htm


QUE ROUPA USAR NO BATIZADO 

     
 
 

DIA DO BATIZADO COMUNITÁRIO: 
Horário de chegada no SALÃO PAROQUIAL: 08h 20min. 
Para procedimentos administrativos e orientações (presenças, entregas de certificados, livros, velas, etc) 

BATIZADO COMUNITÁRIO 

CRIANÇAS – 0 A 7 ANOS 
 

 

 MATEUS 28, 19; 3, 13-17
 MARCOS 1, 7-11; 16, 15-16

 JOÃO 3, 5; 1, 29-34

 LUCAS 3, 21-22

 ATOS 2, 38

BATIZANDO: Roupa branca – Normalmente, o iniciado usa roupas brancas, que representa a pureza. 
Roupa leve e fácil de abrir na frente (no peito das crianças). 

 

PAIS, PADRINHOS, MADRINHAS E CONVIDADOS: Roupas de cor clara e adequadas para 

celebração. 

Observação: Evitar decotes, tomara que caia, roupas curtas (saias/vestidos devem ter a altura, 
pelo menos, do joelho), roupas transparentes, bermudas, short e camisa de time. 
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E-mail: batismo@paroquiagloria.org.br 
www.paroquiagloria.org.br 

Secretaria da Paróquia: (85) 3279-4500 

CURSO DE FORMAÇÃO 

PARA PAIS E PADRINHOS 
2019 
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CITAÇÕES BÍBLICAS 
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