
   

Av. Nossa Senhora de Fátima, 15-80 - Bauru/Sp 
Horário de Atendimento - Secretaria: 

Segunda e Sábado: das 7h30 às 11h30 
Terça / Quarta / Quinta e Sexta: 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h 

Informações: (14) 3234-6429 - Maria Sílvia 

 

Paróquia 

São Cristóvão 

Bauru/SP 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO PARA O SACRAMENTO DO BATISMO DE CRIANÇA 

 “ O santo Batismo é o fundamento de toda a vida cristã, o pórtico da vida no Espírito e a porta que abre o acesso aos 

demais sacramentos. Pelo batismo somos libertados do pecado e regenerados como filhos de Deus, tornamo-nos 

membros de Cristo, e somos incorporados à Igreja e feitos participantes da sua missão: o batismo é o sacramento da 

regeneração pela água na Palavra” (CIC§1213)  

Nome da criança: _______________________________________________________________ 

Data de nascimento da criança: _____/____/____ Naturalidade: __________________________ 

Endereço: _____________________________________________________________________ 

Bairro: _______________________________ Cidade: _______________  Tel: (__)___________ 

Filiação 

Pai: __________________________________________________________________________ 

Batizado: (   )sim    (   )não        1ª Comunhão (   )sim    (   )não         Crismado (   )sim    (   )não 

Estado Civil: (   ) casado (   ) solteiro (   ) _____________  Casamento Religioso  (   )sim    (   )não   

Data de nascimento: _____/____/____             Participa da missa: : (   )sim  (   )não   

 Paróquia: _______________________ Participa de igrejas não católicas: __________________ 

Envolvimento em pastoral:  (   )sim    (   )não    Qual: ___________________________________      

 

Mãe: _________________________________________________________________________ 

Batizada: (   )sim    (   )não        1ª Comunhão (   )sim    (   )não         Crismada (   )sim    (   )não 

Estado Civil: (   ) casada (   ) solteira (   ) _____________  Casamento Religioso  (   )sim    (   )não   

Data de nascimento: _____/____/____             Participa da missa: : (   )sim  (   )não   

 Paróquia: _______________________ Participa de igrejas não católicas: __________________ 

Envolvimento em pastoral:  (   )sim    (   )não    Qual: ___________________________________     

 

 

 

 



Paróquia  São Cristóvão - Bauru/SP 

 

 Padrinhos  

Cân. 872- Ao batizando, enquanto possível, seja dado um padrinho, a quem cabe acompanhar o batizando adulto na 

iniciação cristã e, junto com os pais, apresentar ao batismo o batizando criança. Cabe também a ele ajudar que o 

batizado leve uma vida de acordo com o batismo e cumpra com fidelidade as obrigações inerentes. 
Cân. 873 – Admite-se apenas um padrinho ou uma só madrinha, ou também um padrinho e uma 
madrinha. 
Cân. 874- 1. Para que alguém seja admitido para assumir o encargo de padrinho, é 
necessário que: 
1° seja designado pelo batizando, por seus pais ou por quem lhes faz as vezes, ou, na 
falta deles, pelo próprio pároco ou ministro, e tenha aptidão e intenção de 
cumprir esse encargo; 
2° tenha completado dezesseis anos de idade, a não ser que outra idade tenha sido 
determinada pelo Bispo diocesano, ou pareça ao pároco ou ministro que se deva 
admitir uma exceção por justa causa; 
3° seja católico, confirmado (seja crismado), já tenha recebido o santíssimo sacramento da Eucaristia e leve uma vida 
de acordo com a fé e o encargo que vai assumir; 
4° não tenha sido atingido por nenhuma pena canônica legitimamente irrogada ou 
declarada; 
5° não seja pai ou mãe do batizando. 
6° quem é batizado e pertence a uma comunidade eclesial não católico só seja admitido junto com o padrinho 
católico, e apenas como testemunho do batismo; 

 

Padrinho: _____________________________________________________________________ 

Batizado: (   )sim    (   )não        1ª Comunhão (   )sim    (   )não         Crismado (   )sim    (   )não 

Estado Civil: (   ) casado (   ) solteiro (   ) _____________  Casamento Religioso  (   )sim    (   )não   

Data de nascimento: _____/____/____             Participa da missa: : (   )sim  (   )não   

 Paróquia: _______________________ Participa de igrejas não católicas: __________________ 

Envolvimento em pastoral:  (   )sim    (   )não    Qual: ___________________________________      

 

Madrinha: _____________________________________________________________________ 

Batizada: (   )sim    (   )não        1ª Comunhão (   )sim    (   )não         Crismada (   )sim    (   )não 

Estado Civil: (   ) casada (   ) solteira (   ) _____________  Casamento Religioso  (   )sim    (   )não   

Data de nascimento: _____/____/____             Participa da missa: : (   )sim  (   )não   

 Paróquia: _______________________ Participa de igrejas não católicas: __________________ 

Envolvimento em pastoral:  (   )sim    (   )não    Qual: ___________________________________     

Atenção: O preenchimento desta ficha com as informações dadas acima é de total responsabilidade da família, 

então, preencham com atenção, zelo, carinho e sinceridade. Será necessário para validação da ficha certidão de 

nascimento da criança, certidão de crisma dos  padrinhos e certidão de casamento de pais e padrinhos caso sejam 

casados.   

 

Documentos: 

 Certidão de nascimento da criança (   )      Certidão de crisma dos padrinhos (    )   certidão de casamento pais (    ) 

Certidão de casamento dos padrinhos (    ) 

 

 

 

 

Data: ____/_____/_______     Interesse pela preparação _______/_______/_______   


