BAPTISMO
na
IGREJA PAROQUIAL
de
PEDRA FURADA

ORIENTAÇÕES DO PÁROCO

Sois convidados para uma reunião de preparação, no primeiro Domingo de cada mês, às
19h30 numa sala do Centro Paroquial de Pereira
Será orientada por Leigos. Ambiente familiar.
Procurai que os Padrinhos também estejam presentes.
Certamente, irão estar convosco outros pais e padrinhos de outros batizados em outras
paróquias, que também foram convidados.
A funcionária do Arciprestado (D. Ana Maria, de Pereira, tel. 961 814 475) irá lembrarvos e confirmar a próxima reunião.
Trazei nessa altura a folha com os dados da criança.
Se não vierdes à reunião, fazei chegar essa folha à minha mão, nem que seja lançando-a
na caixa de correio da Residência Paroquial de Pereira, alguns dias antes do Baptismo.
Os Padrinhos têm de ter mais de 16 anos e notar-se que são cristãos.
O que não residir em Pedra Furada (ou Pereira, ou Remelhe), tem de ir ter com o Pároco
da Paróquia onde mora e pedir-lhe uma «Declaração de Idoneidade».
Esse papel basta entregar-mo na hora do Baptizado.
Basta um Padrinho ou uma Madrinha, mas pode continuar a ser um Padrinho e uma
Madrinha
Informai a Palmira, sacristã. (D. Maria Palmira Ferreira Araújo). Mora no Caminho de
Monserrate, nº 95. Tel. 936 751 070
No final do Batismo, ireis entregar-lhe 10,00 € para a manutenção da igreja.
Se lhe pedirdes algum serviço extra, procurai compensá-la.
Se quiseres algum arranjo especial no espaço da Pia Batismal, combinai com ela.
Se quiseres chamar algum Sr. Padre, vosso conhecido, estai completamente à vontade.
No fim do Baptismo, ireis entregar-me 20,00 €.
Se for outro Sr. Padre a presidir á Celebração, entregar-me-eis 15,00 €
Só tendes a ganhar em ver os textos e vídeos com o Ritual do Baptismo. Procurai o site
Arciprestado de Barcelos, clicai em Sacramentos e depois em Baptismo.
Ou seja, aqui:
http://www.arciprestadodebarcelos.pt/index.php/sacramentos/baptismo

Se tiverdes alguma dúvida, podeis telefonar-me: 968 015 870
Podeis servir-vos do email: tiagombarros@sapo.pt
NOTAR:
1. Estou sempre a supor que se trata de uma Celebração do Batismo sem Missa.
Se estais a pensar em ser com Missa, tereis de arranjar outro sacerdote.
2. Estou sempre a supor que se trata de um bebé, ou criança até ao máximo de 5
anos. Daí em diante, é outro assunto.
3. Estou sempre a supor que os pais da criança são meus paroquianos. Se não
for o caso, precisais de falar comigo sobre um documento necessário.

Pedra Furada: 30 de Junho de 2016

O Pároco: P.e Tiago Martins de Barros

