
  Paróquia de Pinhel     FICHA DE INSCRIÇÃO 
  Diocese da Guarda               Confirmação 
 
 

IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO 

Nome:  
  

Data de nascimento: dd/mm/aaaa Idade:  Naturalidade:  
 

Data de Baptismo: dd/mm/aaaa Nº   Fls:   Local de Baptismo  
 

Data da 1ª comunhão: dd/mm/aaaa Estado :  
 

 

Morada:  
 

Código Postal:  Localidade:  
 

Profissão:  Telm/telef:  CC:   
 

E-mail:  
 

Filho de:  
 

e de:  

 

Quantos anos de catequese frequentou? _____ Porque abandonou a Catequese?_________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

Em que dias da semana e horários tem disponibilidade para os encontros de formação? ____________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

Outras observações úteis: ______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 

Assinatura do requerente:_____________________________________________________________________________ 

Pinhel, _____ / _____ / _____ 

 

PADRINHO 

Nome:  
 

estado:  Confirmado em: dd/mm/aaaa    
 
 
 
 
 

Morada:  
 

Código Postal:  Localidade:  

 



Nota: 
A recolha e tratamento destes dados é da exclusiva responsabilidade desta Paróquia e não serão transmissíveis a terceiros 

sem o consentimento prévio dos visados. A recolha e tratamento destes dados tem por finalidade a organização da 

celebração do sacramento da Confirmação/Crisma pedido e o consequente Registo no Livro de Registos paroquial de Crisma. 

A entidade responsável pelo tratamento e salvaguarda dos mesmos é esta Paróquia, representada legalmente pelo seu 

Pároco, que garante o cumprimento da legislação europeia sobre a protecção de dados em vigor (Regulamento UE-2016/679, 

em vigor desde 25 de Maio de 2018). O preenchimento e assinatura deste formulário pressupõe o conhecimento e aceitação 

destas condições, bem como das condições, requisitos e encontros específicos de formação necessários para a realização do 

sacramento da Confirmação/Crisma. 

 

Documentos necessários/entregues 

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

1. Certidão de Baptismo:       necessário � entregue � 

1. Declaração/prova de itinerário catequético:    necessário � entregue � 

Notas:  
1. A Declaração de Idoneidade e Crisma do Padrinho ou Madrinha é obrigatória caso estes residam noutra paróquia e não 

possuam registos de sacramentos na paróquia, nomeadamente o Crisma; 

2. A Certidão de Baptismos é obrigatória caso tenha sido baptizado noutra paróquia e ainda não exista documento/prova 

desse sacramento numa das paróquias da Unidade Pastoral de Pinhel; 

3. A Declaração/prova de itinerário catequético é obrigatório para quem é proveniente de outra paróquia e tenha realizado aí 

o seu percurso de catequese/formação; 

4. Estes documentos têm de ser entregues no Centro Pastoral de Pinhel no acto de inscrição, ou em caso extraordinário, até 

dois meses antes da celebração do sacramento. 

 

REQUISITOS E DOCUMENTOS NECESSÁRIOS  

CELEBRAÇÃO DA CONFIRMAÇÃO 
 

Candidatos ao Crisma 

1- Se tem os 10 anos de catequese completos, deve preencher esta inscrição e anexar fotocópia da Ficha de Frequência 
da Catequese.  
2- Se é maior de 21 anos de idade, deve preencher esta inscrição e anexar fotocópia do Bilhete de Identidade que 
prove ter essa idade no acto da realização do sacramento; deve igualmente efectuar inscrição respectiva para a 
Catequese de Adultos. 
3. Para ambos casos (1 e 2), a comunidade paroquial proporcionará formação (CPSC, IV, 1; V). 
4- Deve também apresentar Certidão/declaração do Sacramento da Confirmação do Padrinho/Madrinha e de 
idoneidade deste/a, caso seja de uma outra Paróquia, que não esteja ao cuidado do nosso Pároco. 
 

Padrinho do Crisma 

1. Ao padrinho “corresponde procurar que (o afilhado) se comporte como verdadeiro testemunho de Cristo e cumpra 
fielmente as obrigações inerentes ao sacramento” (C 892). 
2. É conveniente que se escolha como padrinho quem assumiu essa missão no baptismo (Can 893), mas é facultativo 
que o confirmando escolha outra pessoa (CPSC VI 23).  
3. Cada confirmando tenha um padrinho ou madrinha (CPSC VI 23) 
3. Requisitos para ser padrinho (C 874): 
      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; 
      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) 
      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; 
      e). Não seja o pai ou a mãe do que vai ser crismado (c. 874.5º) 
 
 

N.B. Estas normas estão de acordo com o Prescrito pelo Código de Direito Canónico de 1983, o Direito Paroquial e a Carta Pastoral sobre o 

Sacramento da Confirmação de 1990. 


