
 
 

 

O Baptismo é o sacramento, sobre o qual se fundamenta a nossa pró-

pria fé e que nos insere como membros vivos, em Cristo e na sua Igreja. 

Juntamente com a Eucaristia e com a Confirmação, faz parte da cha-

mada «Iniciação cristã», a qual constitui como que um único grande 

acontecimento sacramental, que nos configura com o Senhor e nos 

torna um sinal vivo da Sua presença e do Seu amor.  
(Papa Francisco) 

 

 

O Baptismo é um sacramento. É um sinal visível – a água e as palavras 

do celebrante – que torna presente uma realidade invisível, mas real: o 

amor e salvação de Deus. 
 

O Baptismo é o primeiro sacramento. Por ele somos inseridos na vida 

cristã e começamos a fazer parte da Igreja, a comunidade dos discípulos 

de Cristo. 
 

O Baptismo torna-nos filhos de Deus. Pelo batismo nascemos para 

uma vida nova e vivemos a alegria de ter Deus como Pai. 
 

O Baptismo une-nos a Jesus Cristo, torna-nos seus irmãos, faz-nos 

participantes do Seu mistério pascal: morremos com Ele, somos sepul-

tados com Ele e ressuscitamos com Ele. Passamos com Cristo da morte 

do pecado à vida nova da graça. 



 

 

O Baptismo comunica-nos o Espírito Santo, que é a luz que nos ilu-

mina, a graça que nos renova, a força que nos move para viver o Evan-

gelho e amar a todos os homens. 

 

Missão dos Padrinhos 

Têm como missão os padrinhos colaborar com os pais na educação 

cristã das crianças. São a presença da comunidade cristã para os seus 

afilhados. Devem por isso ser exemplo de vida cristã e de amor à Igreja. 

Devem recordar aos seus afilhados o valor de ser cristão e acompanhá-

los no crescimento na fé.  

Critérios para a escolha dos Padrinhos 

Para a eleição dos padrinhos os pais devem guiar-se por um desejo sin-

cero de assegurar aos seus filhos alguém que colabore com eles na edu-

cação cristã dos filhos e não por razões de parentesco, amizade ou pres-

tígio social. 

Número de Padrinhos 

Pode ter cada criança um só padrinho ou uma só madrinha ou dois (ho-

mem e mulher). 

Para alguém poder assumir o múnus de Padrinho ou Ma-

drinha tem de possuir a aptidão e intenção de desempenhar esta mis-

são, ter completado 16 anos de idade, ser católico, ter celebrado o sa-

cramento da Eucaristia e levar uma vida consentânea com a fé e o mú-

nus que vai desempenhar. 

Para a celebração do Baptismo existem dois encontros de preparação 

nos quais os pais e padrinhos devem participar. Esta preparação é 

fundamental à compreensão do Sacramento que pedem para os seus 



filhos assim como para o entendimento da estrutura e do rito 

celebrativo. Estes são às sextas-feiras, às 21:30 horas, no Centro 

Paroquial. 

Dirigir-se ao Cartório Paroquial, cerca de 2 meses antes da data 

prevista, para fazer o pedido e marcar a data da celebração; Reunir os 

documentos necessários para o Processo e entregá-los no Cartório até 

3 semanas antes da data do Baptismo.  

Só depois da verificação de toda a documentação é que fica 

validada a marcação da celebração. 

1. Pedido de Baptismo (devidamente preenchido e assinado) 

2. Fotocópia do Assento de Nascimento da Criança 

3. Fotocópia dos C. Cidadão dos Padrinhos 

4. Certidões de Idoneidade dos Padrinhos, quando estes vivem noutra 

paróquia, passadas pelos respetivos párocos de residência. 
 

 

Organização do Processo e Assento de Baptismo 

Organização do Processo e Pedido de Provisão 
A este valor soma-se a Taxa de transferência da Cúria conforme as alíneas. 

Oferta por ocasião da Celebração de Baptismo (cân. 1264, 2º) 
O valor mencionado é de referência e deve ser respeitado. Mas tendo em conta a situação 

socioeconómica de cada família, no dia do Baptismo, deverá ser feita uma oferta de acordo 

com as suas possibilidades. 

Taxas da Cúria Diocesana pela transferência de Batismo
a. Para outra diocese ou igreja paroquial

b. Para igreja não paroquial dentro da paróquia 

c. Para igreja não paroquial ou santuário 

d. Para um oratório 

e. Para capela particular ou outro lugar conveniente

f. Para igreja paroquial, com Provisão de outra diocese



 

 

Janeiro 27 dez 03 jan 

Dom 05 12:30 

Sáb 11 11:00 

Dom 19 12:30 

Fevereiro 24 jan 31 jan 

Dom 02 12:30 

Sáb 08 11:00 

Dom 16 12:30 

Março 28 fev 06 mar 

Dom 08 12:30 

Sáb 14 11:00 

Dom 22 12:30 

Abril 

13 mar 20 mar Sáb 18 11:00 

03 abr 17 abr Dom 19 12:30 

17 abr 24 abr 
Dom 26 12:30 

Maio 

Sáb 02 11:00 

01 mai 08 mai Dom 10 12:30 

15 mai 22 mai Dom 24 12:30 

Junho 
05 jun 12 jun 

Dom  14  12:30 

Sáb 20 11:00 

19 jun 26 jun 
Dom 28 12:30 

Julho 

Sáb  11  11:00 

03 jul 10 jul Dom  12  12:30 

17 jul 24 jul 
Dom 26 12:30 

Agosto 

Sáb 01 11:00 

31 jul 07 ago Dom 09 12:30 

14 ago 21 ago Dom 23 12:30 

Setembro 
04 set 11 set 

Dom 13 12:30 

Sáb 19 11:00 

18 set 25 set Dom 27 12:30 

Outubro 
02 out 09 out 

Dom  11  12:30 

Sáb  17  11:00 

16 out 23 out Dom 25 12:30 

Novembro 30 out 06 nov 

Dom  08  12:30 

Sáb 14 11:00 

Dom 22 12:30 

Dezembro 13 nov 20 nov 

Sáb  05  11:00 

Dom 13 12:30 

Dom  27  12:30 
 


