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REQUISITOS E DOCUMENTOS NECESSÁRIOS  

CELEBRAÇÃO DO BAPTISMO 
 

 

1. Baptismo de pessoa adulta: 
1.1 - Se for adulto, terá obrigatoriamente de fazer a preparação devida (CDC c. 851.1º) com o Catecumenado 
(c. 865) 
1.2 – Estão-lhes equiparados os que passaram a infância e possuem o uso da razão (c. 851.1º) 
      § A Igreja considera que a pessoa possui o uso da razão a partir dos 7 anos 
 

2. Baptismo de uma criança: 
2.1 – Não pode ser celebrado sem uma Preparação prévia (c. 851.2; OPIC 3.4) dos pais e padrinhos (Ritual 
Prel. 7. 1 
      § Esta pode ser realizada com o pároco ou com outra pessoa idónea, desde que seja apresentada 
certificação dessa preparação 
2.2 - São admitidas ao baptismo todas as crianças, inclusive as que são filhas de pais divorciados ou recasados 
(c. 868), desde que estes garantam a educação cristã da criança 
      1. Se não houver fundada esperança nesta garantia, deve adiar-se o Baptismo (OPIC 3.1) 
      2. Esta garantia será assegurada especialmente pelos padrinhos 
      3. Neste caso, os padrinhos escolhidos, sem excepção, deverão possuir todos os requisitos necessários, 
como consta no ponto 3.4 
 

3. Padrinho do Baptizado: 
3.1 - O seu papel é assegurar a iniciação cristã dos afilhados e procurar que estes levem uma vida coerente 
com o sacramento (OPIC 3.2) 
3.2 - O que vai ser baptizado pode ter dois padrinhos, mas não podem ser os dois do mesmo sexo (c. 873; 
OPIC 3.2) 
3.3 - O que vai ser baptizado pode ter apenas um padrinho (c. 872), que poderá ser homem ou mulher (c. 873)  
      1. Por este motivo, entende-se que apenas a um dos padrinhos seja exigido que possua todos os requisitos 
necessários; não obstante e caso haja um segundo padrinho, este admitir-se-á apenas como Testemunha 
(OPIC 3.2, i) e deverá possuir os requisitos que constam no ponto 3.4, nas alíneas a,b,d,e 
      2. Estes só poderão assinar o livro de Registos do Baptismo depois de estarem de acordo com os restantes 
requisitos (3.4, c) 
3.4 - Requisitos para ser Padrinho C 874; OPIC 3.2): 
      a). Ter sido escolhido pelo próprio, pelos pais, ou, em último caso, pelo pároco ou o ministro (c. 874.1º) 
      b). Tenha 16 anos (c. 874.2º) e maturidade suficiente (Ritual prel.gerais 10.2) 
      c). Seja católico, tenha recebido o Sacramento da Eucaristia, esteja Confirmado, e leve uma vida coerente 
com a fé e com a missão que vai assumir (c.874.3º; Ritual 10.3) 
      d). Não pode estar afecto por qualquer impedimento legal da Igreja (c. 874.4º), como por exemplo a 
Excomunhão ou outras irregularidades nomeadamente quanto à sua situação matrimonial (OPIC 3. 2-f,g) 
      e). Não seja o pai ou a mãe do que vai ser baptizado (c. 874.5º) 
3.5- Um baptizado pertencente a uma comunidade eclesial não católica só se admite juntamente com um 
padrinho católico e apenas como testemunha do Baptismo (OPIC 3.2-i). 
      § esta possibilidade estende-se a outros casos que não reúnam todos os requisitos para ser padrinho (vide 
3.3) 
3.6 – Caso o padrinho pertença a outra paróquia, deverá apresentar prova ou certificado que clarifique a sua 
situação (requisitos) para ser padrinho. 
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4. Tempo e lugar da Celebração: 
4.1 - O baptismo realizar-se-á durante a eucaristia, preferencialmente dominical (c. 856, OPIC 3.3, c) e na 
presença da comunidade cristã (Ritual Prel 9) 
4.2 - Não poderá ser celebrada fora da Igreja Paroquial/Matriz, segundo as indicações diocesanas (OPIC 3.3,a) 
     § exceptua-se apenas o prescrito pelo Código de Direito Canónico (c.858) ou pelo Prelado da Diocese 
4.3- Caso os pais da criança a baptizar pertençam a outra paróquia, deverão pedir a licença respectiva ao seu 
pároco.   
 

5. Emolumentos: 
5.1. Os serviços e sacramentos pedidos à Igreja/paróquia são gratuitos desde que o agregado familiar 
contribua anualmente, de acordo com a legislação (c. 531) para o sustento do pároco e da paróquia onde é 
efectuado o pedido 
5.2. Caso esse contributo não se efectue ou tenha sido interrompido, existe um emolumento para o efeito. 
5.3. Caso seja necessário pedir licença na Cúria Diocesana, de acordo com o ponto 4.3 ou similar, acresce o 
valor dessa licença que se paga directamente na Cúria 
5.4. Quando o processo é realizado na paróquia, mas o sacramento é realizado noutra, há um emolumento 
relativo ao processo 
 
N.B. Estas normas estão de acordo com o Prescrito pelo Código de Direito Canónico de 1983, o Direito Paroquial, o Ritual 
Romano da Celebração do Baptismo e as Orientações Pastorais para a Iniciação Cristã prescritas pela diocese da Guarda 
em Outubro de 2007 
 

 

 

Documentos necessários/entregues 
 

1. Licença de Baptismo (no caso de ter residência noutro local):  necessário  entregue  

2. Declaração de Idoneidade e Crisma do Padrinho:   necessário  entregue  

3. Declaração de Idoneidade e Crisma da Madrinha:   necessário  entregue  

4. Declaração de Preparação efectuada:     necessário  entregue  

 

Nota: Estes documentos têm de ser entregues no Centro Pastoral de Pinhel o mais tardar 15 dias 
antes da celebração.  
 

Observações:________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

 
Pinhel, _____ / _____ / _____ 


