PASTORAL DO BATISMO
ORIENTAÇÕES PARA A INSCRIÇÃO E CELEBRAÇÃO
1. A inscrição deverá ser feita nos horários de atendimento da secretaria
paroquial, pelos pais do batizando, que devem preencher a ficha de
inscrição, e entregar uma cópia da certidão de nascimento da criança.
2. Se a família residir nesta paróquia, deve ser apresentado um comprovante
de residência em nome do pai ou da mãe da criança. Caso não residam
nos limites desta paróquia, será necessário trazer a Autorização para
Batismo, que deverá ser solicitada na paróquia de residência dos pais.
3. A preparação dos pais e padrinhos deverá ser realizada no Centro
Paroquial na quarta-feira anterior à data do batismo, às 19h30min (ver
exceções na secretaria paroquial).
4. Pais e padrinhos de outra cidade deverão trazer o certificado do curso feito
em sua paróquia, caso não possam fazê-lo conosco.
5. Os batizados são realizados somente no primeiro sábado de cada mês às
10h00 (ver exceções na secretaria paroquial).
6. Para o dia do batismo:
- Chegar, no mais tardar, às 09h45min.
- A criança deverá estar de roupinha branca.
- É necessária uma vela branca para a cerimônia, que poderá ser adquirida
com os membros da pastoral do batismo, na secretaria paroquial, ou em
lojas de artigos católicos.
- Pedimos que as roupas dos participantes da celebração não sejam curtas,
transparentes ou decotadas.
- A cerimônia poderá ser fotografada ou filmada, desde que não atrapalhe
o rito da celebração. É preciso descobrir o valor deste momento e a
grandiosidade do Sacramento.
- O silêncio é de fundamental importância para a interiorização e
celebração da cerimônia.
- Os padrinhos deverão ser católicos, e ter idade acima de 16 anos.
- Para a consagração a Nossa Senhora, qualquer pessoa poderá ser
padrinho ou madrinha.
7. A inscrição só estará completa quando os pais tiverem resolvido todos os
requisitos, dentro do prazo estipulado para cada mês.
8. Não há cobrança de taxa para ministrar o sacramento. Quem,
espontaneamente, quiser fazer uma doação, poderá fazê-la na secretaria
paroquial.

A Paz de Cristo e o Amor de Maria!

