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Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do Vosso 

Amor. Enviai o Vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra.  

 

FORMULÁRIO DE ELEGIBILIDADE para Padrinho e Madrinha do 

SACRAMENTO DA CONFIRMAÇÃO 

 

Eu, _________________________________________________________, fui convidado para ser padrinho/madrinha de 

Confirmação de ________________________________________________________, que estará recebendo este 

Sacramento na Igreja São Judas, o Apóstolo, em Sandy Springs, Georgia no dia _______________________________. 

 

Como padrinho/madrinha do Sacramento da CONFIRMAÇÃO eu afirmo que: 

 Recebi os Sacramentos do Batismo, Confirmação e Eucaristia na Igreja Católica Romana. 

 Eu terei pelo menos dezesseis anos de idade no dia da Confirmação. 

 Eu participo regularmente da missa dominical e recebo a Santa Comunhão como católico romano praticante. 

 Eu esforço-me ativamente para viver meu compromisso com Cristo e com a vida comunitária da Igreja por meio 

de minha amorosa resposta àqueles com quem entro em contato diariamente. 

 Eu cumpro minhas obrigações para com minha paróquia da melhor maneira possível em apoio à mensagem do 

Evangelho. 

 O meu estado civil atual está em conformidade com todas as leis, normas e princípios da Igreja Católica Romana. 
 

Nome Completo do Padrinho ou Madrinha de Confirmação (por favor, letra de forma) 

Título ________________     _____________________________________    ____________________________________ 
           (Mr/Mrs/Miss etc.)    (Primeiro Nome do padrinho/madrinha)  (Sobrenome padrinho/madrinha) 

Minha relação com o candidato (avô, avó, tio, tia, amigo, irmão, irmã, etc...)  __________________________________ 

Endereço: _________________________________________________________________________________________ 

Cidade, Estado, Zip:_______________________________________________________________________________ 

Fone(s):___________________________________________________________________________________________ 

E-mail:______________________________________________________________________________________ 

Nome da Paróquia que participo_____________________________________________ Localizada em  ______________ 
_____________________________                            

(Cidade/Estado) 

 

Prometo dar meu apoio ao meu afilhado(a) através de minhas orações, meu interesse contínuo em seu crescimento 

como católico e o exemplo cristão de minha vida diária. Eu declaro solenemente que cumpro todos os requisitos acima 

para agir como um Padrinho/Madrinha de Confirmação. 

 

_________________________________________________________________          ___________________________ 

Assinatura do Padrinho/Madrinha                Data 
 

PARA SER PREENCHIDO PELO PÁROCO DO PADRINHO/MADRINHA DE CONFIRMAÇÃO 
Certifico, pelo que sei, que as informações acima estão corretas. 

 

_________________________________________________________________         ___________________________ 

Assinatura do Pároco Católico                 Data 

Selo Paroquial 
 

Retornar este formulário preenchido e assinado à Paróquia de São Judas, o Apóstolo. 
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REQUISITOS PARA PADRINHO/MADRINHA DE CONFIRMAÇÃO 
 

 

Por que o sacramento da Confirmação? Antes de sua Ascensão ao céu, Jesus disse aos seus apóstolos que 

enviaria o Espírito Santo para ser seu Advogado e Guia; e na festa de Pentecostes, o Dom Prometido do 

Espírito Santo caiu sobre os apóstolos e a Virgem Maria quando eles estavam rezando no Cenáculo, 

capacitando-os a serem testemunhas de Jesus no mundo. “A Confirmação completa a graça batismal; ela é 

o sacramento que dá o Espírito Santo, para nos enraizar mais profundamente na filiação divina, 

incorporar-nos mais solidamente em Cristo, tornar mais firme o laço que nos prende à Igreja, associar-nos 

mais à sua missão e ajudar-nos a dar testemunho da fé cristã pela palavra, acompanhada de obras. A 

Confirmação, tal como o Batismo, imprime na alma do cristão um sinal espiritual ou carácter indelével; é 

por isso que só se pode receber este sacramento uma vez na vida.” (CIC#1316-17) 

 

 

Qual é o papel do Padrinho/Madrinha de Confirmação? Assim como o padrinho/madrinha de batismo 

assume a responsabilidade de ajudar a pessoa recém batizada a amadurecer no viver de uma vida cristã e 

oferece sua própria vida e prática da fé como um exemplo de fé, oração e serviço dentro de si;  na Igreja 

Católica, o Padrinho/Madrinha de Confirmação, continua este trabalho para a pessoa que será confirmada. 

O Sacramento da Confirmação também cria um forte vínculo espiritual entre aquele que é confirmado e o 

padrinho/madrinha. O padrinho/madrinha deve estar comprometido em tentar fazer parte da vida do 

‘confirmandi’ pela presença e oração, sempre percebendo que as orações de um padrinho/madrinha por 

essa pessoa são especialmente eficazes diante do Deus Todo-Poderoso. Um "sim" para ser um 

padrinho/madrinha de Confirmação não é apenas um "sim" para o candidato, mas também um 

compromisso sério com Deus ao assumir essa obrigação. 

 

 

Quais são os requisitos da Igreja para ser um Padrinho/Madrinha de Confirmação? 

• Que não seja nenhum dos pais da pessoa a ser confirmada. 

• Deve ter recebido os Sacramentos do Batismo, Confirmação e Santa Eucaristia. 

• Deve ter pelo menos 16 anos de idade – podendo ser homem ou mulher, independentemente do sexo 

do candidato. 

• Deve levar uma vida em harmonia com a fé e o papel a ser desempenhado; portanto, se casado, deve ser 

casado na Igreja e, se solteiro, deve estar se esforçando para viver uma vida casta e, portanto, não pode 

estar vivendo com uma pessoa fora do casamento. 

• Deve ser um católico praticante, registrado em uma paróquia a qual freqüenta regularmente as missas 

aos domingos e dias santos, e receba a Santa Eucaristia. 


