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Inscrição para o Crisma 
 

Candidato 
 

Nome _______________________________________________________________ 
Data de nascimento ____/____/______ Natural da freguesia de ______________________ 
__________________________ Concelho de ________________________________ 
Residente em (Rua/Praça/etc.) ______________________________________________ 
Localidade__________________ Freguesia _______________ Concelho _____________ 
Telefone _______________ Email__________________________________________ 
Batizado a ____/____/_______ na Igreja de ___________________________________ 
Diocese de _________________________________________ F. ______ N.º________ 
Recebeu a 1ª Comunhão na Paróquia de ______________________ a ____/____/________   
Celebrou o Matrimónio a ____/____/________ na Igreja de ________________________ 
Estado Civil atual ____________________________ Profissão ____________________ 
Nome do Pai __________________________________________________________  
Nome da Mãe __________________________________________________________ 
Nome do Avô Paterno ____________________________________________________ 
Nome da Avó Paterna ____________________________________________________ 
Nome do Avô Materno ____________________________________________________ 
Nome da Avó Materna ____________________________________________________ 
Declaro que não tenho outra religião nem me encontro em situação marital irregular perante a Igreja 
(divorciado recasado ou união de facto).  
 
Assinatura do Candidato___________________________________________________ 
 
 

Declaração do candidato a Padrinho 
 
Eu (nome) ____________________________________________________________ 
No estado civil de ___________________________ de ________________ anos de idade,  
Residente em (rua/praça, etc.)_______________________________________________ 
Localidade _____________________________ Freguesia de _____________________ 
Concelho de _____________________ Profissão_______________________________ 
DECLARO COM TODA A VERDADE QUE:  
Recebi o Baptismo na Paróquia de _________________________ a ____/____/________   
Recebi a 1ª Comunhão na Paróquia de ______________________ a ____/____/________   
Recebi o Crisma na Paróquia de ___________________________ a ____/____/________   
Casei na Paróquia de __________________________________ a ____/____/________  
Tenho a intenção de tomar a sério a missão de padrinho, dispondo-me a colaborar no 
acompanhamento da fé do/da meu/minha afilhado (a), não neguei a fé católica nem frequento outra 
Igreja ou religião e não me encontro em situação marital irregular perante a Igreja (divorciado recasado 
ou união de facto).  
 
Assinatura do Padrinho___________________________________________________ 
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