DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE
Cânone 872
Dê-se, quanto possível, ao baptizado um padrinho, cuja missão é assistir na iniciação cristã ao adulto baptizado, e,
conjuntamente com os pais, apresentar ao baptismo a criança a baptizar e esforçar-se por que o baptizado viva uma vida
cristã consentânea com o baptismo e cumpra fielmente as obrigações que lhe são inerentes.
Cânone 873
Haja um só padrinho ou uma só madrinha, ou então um padrinho e uma madrinha.
Cânone 874
§ 1. Para alguém poder assumir o múnus de padrinho requer-se que:
1º seja designado pelo próprio baptizado ou pelos pais ou por quem faz as vezes destes ou, na falta deles, pelo pároco
ou ministro, e possua aptidão e intenção de desempenhar este múnus;
2º tenha completado dezasseis anos de idade, a não ser que outra idade tenha sido determinada pelo Bispo diocesano,
ou pároco ou ao ministro por justa causa pareça dever admitir-se excepção;
3º seja católico, confirmado (crismado) e já tenha recebido a santíssima Eucaristia, e leve uma vida consentânea com fé
e o múnus que vai desempenhar (Casados, apenas, civilmente ou em união de facto não podem ser padrinhos / madrinhas.);
4º não esteja abrangido por nenhuma pena canónica legitimamente aplicada ou declarada;
5º não seja o pai ou a mãe de baptizando;
§ 2. Um baptizado pertencente a uma comunidade eclesial não católica só se admita juntamente com um padrinho
católico e apenas como testemunha de baptismo.

DECLARAÇÃO / COMPROMISSO
CANDIDATO(A) A PADRINHO / MADRINHA
Nome: __________________________________________________________________________
idade: ______ anos, estado: __________________________________ residente habitualmente em
________________________________________________________________________________
paróquia de ______________________________________________________________________
Declaro, por minha honra, que conheço e assumo as obrigações de padrinho / madrinha (cânone
872) e reúno os requisitos necessários (cânone 874).
Padrinho / Madrinha _______________________________________________________________

O PÁROCO
O Pároco de ________________________________________, Diocese de _____________,
declara, em conformidade com a declaração / compromisso supra, que:
________________________________________________________________________________
pode ser admitido(a) como padrinho / madrinha de Baptismo / Confirmação.
Ainda não fez a devida preparação

Já fez a devida preparação

Paróquia de _____________________________________ , ___ de _________________ de _____
O Pároco ________________________________________________________________________

