
 

 

 

 

 

DOCUMENTOS PARA BATISMO 

BATIZADOS: 1º DOMINGO DO MÊS   

CURSO DE BATISMO NO SÁBADO DA VÉSPERA ÁS 17h30min 

Quanto aos Pais: 

 Xerox da certidão de nascimento da criança a ser batizada até os 6 anos de idade – Após essa 

idade, a criança deverá ser encaminhada a iniciação cristã - Catequese  

 Xerox da certidão de Matrimônio (CASO SEJAM CASADOS) 

 Xerox do comprovante de residência (pertencente ao território paroquial desta matriz –   Imbetiba, 

Cajueiros, Parque Valentina Miranda...), caso contrário trazer junto a transferência de batismo da 

paróquia de origem. 

 

Quanto aos Padrinhos:  

 Xerox da lembrança ou certidão de batismo (NA IGREJA CATÓLICA) 

 Xerox da certidão de Matrimônio (CASO SEJAM CASADOS)  

 Xerox da carteira de Identidade ou certidão de nascimento – não é valida a entrega da Carteira 

Nacional de Habilitação - CNH (CASO SOLTEIROS) 

 Acima de 16 anos, que professe a fé católica, e tenha condições a ajudar os pais na formação 

cristã da criança.  

 Irmãos não católicos, casais em situação irregular (casados somente no civil ou em igreja de 

outras denominações religiosas, unidos por meio de união estável ou morando junto) não 

podem ser padrinhos! Inverdades serão vistas diante de Deus! 

 Para que o Batismo aconteça, basta apenas um padrinho ou uma madrinha.  

 

OBSERVAÇÕES: 

1. Caso pais e padrinhos já tenham realizado o curso de preparação a menos de 1 (um) ano, 

favor trazer a cópia do comprovante do curso, NO ATO DA INSCRIÇÃO.  

2. Somente com a apresentação de todos os documentos acima, é que a inscrição do Batismo da 

criança será confirmada. 

3. A marcação (entrega dos documentos) é feita somente até a Segunda- Feira da semana do 

batismo (CASO SEJA FERIADO PROLONGADO, PROCURAR A SECRETARIA PAROQUIAL 

PARA SABER A DATA LIMITE). Não será aceito documentos após o prazo estipulado. Se não 

estiver marcado, a paróquia não se responsabiliza por qualquer alteração na data. 

 
 DIA DO BATISMO: 

a) O BATISMO INICIA-SE COM SANTA MISSA ÀS 08h30min  

b) A VESTE BATISTMAL DEVERÁ SER COMPLETAMENTE BRANCA 

c) TRAZER: 1 VELA DE BATISMO E 1 TOALHA DE MÃO 

PARÓQUIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA 

VICARIATO EPISCOPAL LITORAL  

Rua Teixeira de Gouveia, 1312 – Centro 

27.910-060 – Macaé – RJ 

Tel. (22) 2762-3050 / 2759-0742 

Email: secretariapfatima@gmail.com 
 

 

 
 


