
(N) _________________________________________________________________________________ e

(N) ____________________________________________________________________________________

no estado de (1) ____________________________________________________________________________

___________________________ , paroquianos de ____________________________________________________

onde residem na (Rua ... n.º ...) ____________________________________________________________________

freguesia de __________________________________________________________________________________

concelho de _____________________________________________________desejando que um(a) filho(a) de nome

____________________________________________________________________________________________

nascido(a) no dia _____ de __________________ de ________ seja baptizado(a) em (2) ________________________

______________________ da paróquia de ___________________________________________________________

concelho de _______________________________________ diocese de ___________________________________

pelo facto de _________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

pedem a V. Ex.cia Rev.ma se digne por bem conceder a licença de transferência requerida.

Informam que:

1   • o fizeram a devida preparação na Paróquia de ____________________________________________________

o vão fazer a devida preparação na Paróquia de ___________________________________________________

2   • Serão padrinhos:

(Padrinho) _____________________________________________________________________________

baptizado em _____________________________________ crismado em ______________________________

no estado de _______________________________________ , de _____ anos, residente em (residência completa)

____________________________________________________________________________________________

o fez a devida preparação na paróquia de _______________________________________________________

o vai fazer a devida preparação na paróquia de ____________________________________________________

(Madrinha) ____________________________________________________________________________

baptizada em ____________________________________ crismada em _______________________________

no estado de _______________________________________ , de _____ anos, residente em (residência completa)

_________________________________________________________________________________________

o fez a devida preparação na paróquia de _______________________________________________________

o vai fazer a devida preparação na paróquia de ____________________________________________________

3   • O Pároco da Paróquia onde se vai celebrar o Baptismo (3) __________________ tomou conhecimento.

Paróquia de __________________________________________, _____ de _________________ de ________

o pai: ____________________________________

a mãe: ____________________________________

TRANSFERÊNCIA

DE LUGAR DE BAPTISMO

R E Q U E R I M E N T O

ao Ex.mo e Rev.mo Senhor

Arcebispo Metropolitano de Évora

(1) casados catolicamente em ...  /  casados civilmente em ...  /  solteiros ...

(2) Igreja (ou Capela) de ...   /   Capela privada de ...   /   Santuário de ...

(3) «já»  ou  «ainda não»

Mod. 6 B

REGISTO  N.º  ____________   ANO __________

o Como Pede. Passe-se Provisão
o ___________________________________________

___________________________________________________

Cúria Diocesana, _____ de ________________ de ________

_______________________________________



DECLARAÇÕES  PRESTADAS  PELO  PÁROCO (*)

Reconheço, confirmo e assumo as informações dos requerentes no que diz respeito à “devida preparação”

o deles próprios

o do padrinho

o da madrinha

de que fiz Declaração que anexarei à Provisão, a fim de serem remetidas ao Pároco do lugar de Baptismo.

Tenho em meu poder Declaração comprovativa de idoneidade e/ou preparação

o do padrinho

o da madrinha

que anexarei à Provisão, a fim de serem remetidas ao pároco do lugar de baptismo.

Foi pedida Declaração comprovativa de idoneidade e/ou preparação ao pároco de residência

o do padrinho

o da madrinha

que anexarei à Provisão, a fim de serem remetidas ao pároco do lugar de baptismo.

Atendendo às normas, quer canónicas (cânones 851-852 e 872-874) quer pastorais, sou de opinião que

o se conceda a licença requerida

o não se conceda a licença requerida, sobretudo porque ________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Informo, ainda, que: __________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Paróquia de ____________________________________________, ____ de _________________ de _______

O Pároco

_____________________________________________

(carimbo  ou  selo branco)

(*) Se o padrinho e/ou a madrinha são de paróquias estranhas, peça-se ao respectivo pároco documentação concludente.
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