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1. Os pais e padrinhos que querem levar uma criança para batizar receberão
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antes uma adequada preparação.
2. O Batismo de preferência deve ser realizado na Paróquia de residência
dos Pais e os quais devem estar presentes.
3. Quando desejar realizar em outra Paróquia, é necessário a autorização do
Pároco de sua Paróquia por escrito.
4. Tomar o curso de Pais e Padrinhos com antecedência.
5. Podem ser padrinhos de Batismo somente Católico que tenham
completado 16 anos e que levem um vida de acordo com a fé e o encargo que
vão assumir. Ficam impossibilitados, portanto pessoas e casais em situação
irregular diante da Igreja.
6. Não escolher padrinhos visando a situação financeira e sim pessoas que
possam servir o modelo para os novos Cristãos.
7. Os pais que não estiverem unidos pelo sacramento do matrimônio, sejam
conscientizados da importância e necessidade deste sacramento para os
Cristãos.
8. As mães solteiras e quem não pode casar na igreja, sejam acolhidos com
amor e conscientizados da necessidade de darem aos filhos um exemplo de
vida realmente Cristã.
9. Crianças com sete anos ou mais e adultos devem ter uma preparação
adequada.
10. Saber o nome do afilhado.
11. Padrinhos testemunhem sua fé e sejam presença na vida do afilhado,
incentivar a dar a benção.
12. Documentos necessários para Batismo:
- Certidão de Nascimento da Criança;
- Certificado do Curso de Pais e Padrinhos
- R$: 40,00
13. Atenção: Marcar o batismo com antecedência na Secretaria da
Paróquia.
14. O Batismo é realizado no primeiro e terceiro domingo às 10:00 h da
manhã. de preferência participar da missa as 8:30.
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