
  
 

 
 

B a t i s m o s 
 

Os requisitos para batizar são: 
Pais: 
 Para batizar, você precisa ser membros ativos de uma Igreja Católica e ter pelo menos seis 

meses registrados. Se você não pertence à Holy Family, apresente uma carta da sua 

paróquia autorizando o batismo de seu filho na Holy Family. 

 Cópia do Certificado do nascimento do bebê. 

 Complete o registro de batismo. 

 Registre-se e participe da aula de batismo. Se não for na Holy Family, você pode ter a aula 

na sua Paróquia (Por favor, apresente uma carta ou certificado confirmando sua presença, 

ela deve ser entregue ao escritório da Holy Family pelo menos 4 semanas antes da data do 

batismo). 

Padrinhos: 
 Ser membros registrados e ativos de uma igreja católica. Se você não pertence à Holy 

Family, apresente uma carta da sua paróquia atestando que você é elegível para ser um 

padrinho. 

 Ter mais de 16 anos e ter os Sacramentos da Iniciação (Batismo, Primeira Comunhão e 

Confirmação (crisma)). 

 Se você é casado, deve ser na Igreja Católica. Envie uma cópia do certificado de casamento. 

Se não são casados, mas moram juntos, não são elegíveis para serem padrinhos. 

 Registre-se e participe da aula de batismo. Se não for na Holy Family, apresentar certificado 

da paróquia onde você recebeu a aula. (Por favor, apresente uma carta ou certificado 

confirmando sua presença, ela deve ser entregue ao escritório da Holy Family pelo menos 4 

semanas antes da data do batismo). 

Aula do Batismo 
 A aula pré-batismal em Português, no último sábado de cada mês, ocorre das 5:00 pm às 

6:30 pm, na Sala Multi-Purpose B. 
 Não oferecemos serviço de creche no dia da aula. Por favor, não traga crianças para que 

todos os participantes possam aproveitar o ensino. 

Instruções para o dia do Sacramento 
 A celebração do sacramento começa às 12:00h do primeiro sábado de cada mês. Por favor, 

chegue à igreja 20 minutos antes. 
 É usual dar ao sacerdote / diácono um valor em gratidão. Os valores habituais são de $ 50 a 

$ 100,00 e caso o batismo seja privado, se dá mais. 
 Lembre-se da solenidade da ocasião e vista-se adequadamente, evitando decotes e roupas 

muito curtas. 
 

Perguntas, ligue para o escritório de segunda a sexta, 9am-1pm com Maria Gonzalez 

770/973-0038 ou Cecilia Flores 404/735-5764. 
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registro para aulas de batismo. 

 

Today's Date /Data de hoje/ Fecha de hoy: ___________________ 

Name of child/Nome da criança/Nombre del niño/a : _________________________________________ 

Name of Parents/Nome dos pais/ Nombre de padres: 

____________________________________________________________________________________ 

Address/Endereço/ Dirección: 

____________________________________________________________________ 

Phone Number/Número de telefone/ Número de teléfono: ___________________ 

Name of Godpaarents/Nomes dos Padrinhos/ Nombre de Padrinos ______________________________ 

E-mail/Correo electrónico: ______________________________________________ 

Date of Baptism Class/Data de aula batismo/ Fecha de clase Bautismal:  ________________________ 

Member of Holy Family Parish/Membro da Paróquia/Miembro de la Parroquia     yes/ sim/si   no/não/no 

Preparation Classes/ Aulas de Preparação / Clases de Preparación: 

Contato: Thaisa Freitas (404)-433-0828 Thaizinhact@yahoo.com.br.  As aulas acontecem no último 

sábado de cada mês a partir de 5-6:30 pm,  Mulroy Room. 

 

Baptisms/Batismos/Bautizos: 

Primeiro sábado do mês às 10:00am, 

 
 

 

 

 

 

Donation _________              Receipt Number ___________________ 
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 Registro de Batismo  
 

Name of child/Nome da criança/ Nombre del Niño/Niña______________________________________ 

Residence/ Endereço/ Dirección _________________________________________________________ 

Telephone number/Telefone/Número Telefónico ____________________________________________ 

Date of birth/Data Nascimento/Fecha de Nacimiento_________________________________________ 

Place of birth/Local Nascimento/Lugar de Nacimiento  _______________________________________ 

Date of Baptism/ Data de Batismo/Fecha de Bautizo__________________________________________ 

Fathers name/Nome dos Pais/Nombre del Padre _____________________________________________ 

Religion of Father/Religião do Pai/Religión del Padre ________________________________________ 

Mother’s maiden name/Nome da Mãe/Nombre de la Madre ___________________________________ 

Religion of mother/ Religião da Mãe/ Religión de la Madre ____________________________________ 

Were parents married by a Catholic priest?/Local onde casaram-se por  padre católico/Fueron los Padres 

Casados por un Sacerdote católico? _______________________________________________________ 

Godfather's name/Nome do Padrinho/Nombre del Padrino ____________________________________ 

Is Godfather a Catholic?/O Padrinho é Católico?/Es el Padrino Católico? _________________________ 

Godmother's name/Nome da Madrinha/Nombre de la Madrina _________________________________ 

Is Godmother a Catholic?/A Madrinha é Católica ?/ Es la Madrina Católica? ______________________ 

Is either Godparent represented by proxy?/Algum padrinho será representado?/Es alguno de los Padrinos 

representados por Algún Poder __________________________________________________________ 

Name of proxy/Nome do Representante/Nombre del Poder ____________________________________ 

Was the child privately baptized?/A criança já fora batizada?/ Ha sido el niño/niña bautizado en 

privado? _________ 

Was the child adopted?/A criança foi adotada/ Es el  niño/niña adoptado? ________________________ 

Name of Priest/Nome  do Padre/Nombre Sacerdote Católico ___________________________________ 

Date of the Baptismal prep class/Data da Aula Batismo/Fecha de la Clase pre- Bautismal ___/___/_____ 

Member of Holy Family/Membro da Holy Family?/Miembro de la parroquia de la Sagrada familia?  

     Yes/Sim/ Si                  No/Não/No 

 

Date/Data/Fecha de completamiento de certificado: _____/______/_______ 


