
 
 

Ficha de Inscrição na Catequese de Adultos e Crisma 

 

 

Nome Complecto: __________________________________________________________________ 

Morada: _________________________________________________________________________ 

Código Postal: ___________________________ Localidade: _______________________________ 

Telemóvel: _________________________ E-mail: ________________________________________ 

Profissão: __________________________________ 

□ Casado Catolicamente. Onde? ______________________________________ Data: ____ / ____ / 
______ 

□ Casado Civilmente   □  Divorciado   □ Solteiro   □ Outra situação, qual? ____________________ 

 

É Baptizado/a?  □ Sim □ Não  

Paróquia ou Igreja de Baptismo: ______________________________________________________ 

Data de Baptismo:  ____ / ____ / ______ Nº de Assento: ____________ Nº de Folha: ___________ 

(entregar Cédula de Vida Cristã ou cópia da Certidão de Baptismo) 

 

Nome Completo do PAI _____________________________________________________________ 

Nome Completo da Mãe ____________________________________________________________ 

 

Qual o motivo da sua inscrição na catequese de adultos?  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

 



 

E-mail: cartorio@paroquiaspedroesjoao.pt | Tel. 21 466 18 19 / 21 468 51 93  
 

 

CONFIRMAÇÃO (CRISMAS) 
 

 

                                                                                                                                                                            

1. DOCUMENTOS A ENTREGAR: 
 

 CRIMANDOS 
 Cédula de Vida Cristã que certifique o Baptismo; 
 Fotocópia do B.I./C.C  

 

 PADRINHO / MADRINHA 
 Boletim de Crisma preenchido e certificado nas Paróquias ou Cédula de 

Vida Cristã com o registo do Crisma; 
 Fotocópia actualizada do Assento de Nascimento  

 
 
 
 
 
Quem pode ser Padrinho: 
- Padrinho/Madrinha é um(a) educador(a) na Fé Católica e uma garantia de crescimento segundo a Fé. Por 
isso, é necessário que tenham os sacramentos da iniciação cristã (Baptismo, Eucaristia Dominical e Crisma), 
uma vida moral consoante a Fé e uma prática de Vida Cristã constante e actual. 

 
 

Para alguém ter a capacidade de ser padrinho requer-se que observe as disposições dos cânones nº 892 e 
nº 893 (Código de Direito Canónico), e cumprir os requisitos impostos pelo cânone nº 874, a saber: 
 - Não seja o pai ou a mãe, 
 - Tenha completado dezasseis anos de idade, 
 - Seja baptizado, 
 - Tenha recebido a Santíssima Eucaristia, 
 - Seja crismado, 
 - Leve uma vida consentânea com a fé e o múnus que vai desempenhar, 
 - Não esteja abrangido por nenhuma pena canónica.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

E-mail: cartorio@paroquiaspedroesjoao.pt | Tel. 21 466 18 19 / 21 468 51 93 

Boletim de Confirmação (Crisma) 

 

Nome Completo ___________________________________________________________________ 

Data de Nascimento ____ / ____ / ______  

 

Nome Completo do Pai _______________________________________________________________ 

Nome Completo da Mãe ______________________________________________________________ 

Nome do Padrinho / Madrinha de Crisma _____________________________________________________ 

 

Baptizado(a) na Paróquia de __________________________________________________________ 

No dia ____ / ____ / ______ registo nº ________________ folha nº _____________________ 

 

Paróquia de __________________________________________________, ____ / ____ / ______ 
 

O Pároco____________________________________ (carimbo ou selo branco)  
 

Não esquecer da fotocópia do CC e da Cédula de Vida Cristã  

_____________________________________________________________________ 

Certificado de Crisma do Padrinho ou Madrinha 

 

Nome do Padrinho ou Madrinha ______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Data de Nascimento ____ / ____ / ______  

Foi Crismado no dia ____ /____ /______ Paróquia de _____________________________________ 

Concelho de ____________________________________ Diocese de _________________________ 

 

Paróquia de _____________________________________________________, ____ / ____ / ______ 
 

O Pároco____________________________________ (carimbo ou selo branco)  

 

Não esquecer do Assento de Nascimento 


