D- Inscrição para a Preparação aos Pais e Padrinhos:

Deve ser feita na secretaria da Paróquia, com antecedência mínima de 5
(cinco) dias.

Arquidiocese de São Paulo
Região Episcopal Brasilândia – Setor Pereira Barreto
Praça Dom Pedro Fulco Morvidi, 01 – CEP 02920-020
Vila Pereira Barreto – São Paulo
Tel.:3975.6790
E-mail: slg21@ig.com.br – Site: www.slg21.com.br

E- Documentos a serem apresentados, na Secretaria da Paróquia, para que
os pais e padrinhos participem da formação de preparação ao Sacramento
do Batismo:

Cópia da Certidão de Nascimento da criança;
Cópia do RG dos Padrinhos
F– Realização do Sacramento do Batismo:

“Ide por todo o mundo, proclamai o Evangelho a toda criatura. Aquele que
crer e for batizado será salvo; o que não crer será condenado” (Mc 16, 15-16)

Acontece em um sábado por mês, com inicio, impreterivelmente, às
18:00 horas. Após iniciado o Rito do Sacramento do Batismo, não poderá ser batizada a criança, cujos pais e padrinhos chegarem atrasados.

Ficamos felizes por você procurar a Paróquia de São Luís Gonzaga, para obter informações a respeito do Sacramento do Batismo. Desde já
rezamos pedindo que Deus abençoe os familiares e o nosso (a) futuro
(a) irmão (ã) na fé.

G- Inscrição para o Sacramento do Batismo:

ALGUMAS INFORMAÇÕES ÚTEIS QUE DEVEM SER OBSERVADAS:

Depois de realizada a preparação para o Sacramento do Batismo, os
pais e/ou responsáveis pela criança, deverão procurar a Secretaria da
Paróquia para marcarem o dia em que a criança receberá o Sacramento
do Batismo.

A- Criança a ser Batizada:

H- Documentos para Inscrição do Batismo: CASO TENHAM FEITO A PREPARAÇÃO EM OUTRA IGREJA

Cópia do Certificado de Preparação, fornecido em nome dos pais e
padrinhos da criança;
Cópia da Certidão de Nascimento da criança (caso tenham realizado
a preparação em outra Igreja).
I- Valores:

Conforme determinação da Arquidiocese de São Paulo é cobrada uma
espórtula de 10%, do Salário Mínimo, incluindo a celebração e a certidão
de batismo.
J- Filmagens e Fotografias:

A Paróquia de São Luís Gonzaga não indica e não mantém vínculo com
nenhum profissional da área de fotografia e/ou filmagem.
K- Horário de Atendimento da Secretaria da Paróquia:

De terça às sextas feiras: das 08:00 às 12:00 e das 14:00 às 19:00 hs;
Aos sábados: das 08:00 às 12:00 hs.

Se, a criança tiver 7 (sete) anos completos, ela só poderá ser batizada
quando estiver fazendo a catequese para a primeira eucaristia.
B- Pais Padrinhos:

Os pais e padrinhos da criança, necessariamente, devem ser casados na
Igreja Católica Apostólica Romana.
Quando os pais não são casados na Igreja Católica, os padrinhos, necessariamente, devem ser casados.
Levando em consideração que a criança não escolhe os seus padrinhos,
mas, é uma escolha livre de seus pais, e como a função deles é dar o
testemunho de “VIDA CRISTÃ” ao afilhado, eles devem viver conforme a
Igreja prescreve para o Sacramento do Batismo. Por isso, a exigência de
serem batizados e casados na Igreja Católica Apostólica Romana.
Todavia, existe exceção para os seguintes casos:
Quando os padrinhos forem realmente solteiros;
Quando os padrinhos forem parentes em primeiro grau da criança
(tios e/ou avós).
C- Preparação para o Sacramento Batismo:

Os pais e padrinhos devem participar de uma específica preparação, segundo o “Diretório dos Sacramentos” da Arquidiocese de São Paulo. Essa formação acontece, normalmente, uma vez por mês, aos sábados,
com inicio, impreterivelmente, às 17:00 hs.
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“Ide por todo o mundo, proclamai o Evangelho a toda criatura. Aquele que
crer e for batizado será salvo; o que não crer será condenado” (Mc 16, 15-16)
Ficamos felizes por você procurar a Paróquia de São Luís Gonzaga, para obter informações a respeito do Sacramento do Batismo. Desde já
rezamos pedindo que Deus abençoe os familiares e o nosso (a) futuro
(a) irmão (ã) na fé.
ALGUMAS INFORMAÇÕES ÚTEIS QUE DEVEM SER OBSERVADAS:
A- Criança a ser Batizada:

Se, a criança tiver 7 (sete) anos completos, ela só poderá ser batizada
quando estiver fazendo a catequese para a primeira eucaristia.
B- Pais Padrinhos:

Os pais e padrinhos da criança, necessariamente, devem ser casados na
Igreja Católica Apostólica Romana.
Quando os pais não são casados na Igreja Católica, os padrinhos, necessariamente, devem ser casados.
Levando em consideração que a criança não escolhe os seus padrinhos,
mas, é uma escolha livre de seus pais, e como a função deles é dar o
testemunho de “VIDA CRISTÃ” ao afilhado, eles devem viver conforme a
Igreja prescreve para o Sacramento do Batismo. Por isso, a exigência de
serem batizados e casados na Igreja Católica Apostólica Romana.
Todavia, existe exceção para os seguintes casos:
Quando os padrinhos forem realmente solteiros;
Quando os padrinhos forem parentes em primeiro grau da criança
(tios e/ou avós).
C- Preparação para o Sacramento Batismo:

Os pais e padrinhos devem participar de uma específica preparação, segundo o “Diretório dos Sacramentos” da Arquidiocese de São Paulo. Essa formação acontece, normalmente, uma vez por mês, aos sábados,
com inicio, impreterivelmente, às 17:00 hs.

Deve ser feita na secretaria da Paróquia, com antecedência , pois há limite de vagas.
E- Documentos a serem apresentados, na Secretaria da Paróquia, para que
os pais e padrinhos participem da formação de preparação ao Sacramento
do Batismo:

Certidão de Nascimento da criança;
Cópia do RG dos padrinhos;
Endereço completo dos pais.
F– Realização do Sacramento do Batismo:

Acontece em um sábado por mês, com inicio, impreterivelmente, às
18:00 horas. Após iniciado o Rito do Sacramento do Batismo, não poderá ser batizada a criança, cujos pais e padrinhos chegarem atrasados.
G- Inscrição para o Sacramento do Batismo:

Depois de realizada a preparação para o Sacramento do Batismo, os
pais e/ou responsáveis pela criança, deverão procurar a Secretaria da
Paróquia para marcarem o dia em que a criança receberá o Sacramento
do Batismo.
H- Documentos para Inscrição do Batismo:

Certificado de Preparação, fornecido em nome dos pais e padrinhos
da criança;
Certidão de Nascimento da criança (caso tenham realizado a preparação em outra Igreja).
I- Valores:

Conforme determinação da Arquidiocese de São Paulo é cobrada uma
espórtula de 10%, do Salário Mínimo, incluindo a celebração e a certidão
de batismo.
J- Filmagens e Fotografias:

A Paróquia de São Luís Gonzaga não indica e não mantém vínculo com
nenhum profissional da área de fotografia e/ou filmagem.
K- Horário de Atendimento da Secretaria da Paróquia:

De terça às sextas feiras: das 08:00 às 12:00 e das 14:00 às 19:00 hs;
Aos sábados: das 08:00 às 12:00 hs.

