
Página 1 de 3 

 

 

 

 

 

PROTOCOLO A SER SEGUIDO, NA PARÓQUIA SÃO PAULO APÓSTOLO, EM  

CAMPINAS, NAS CELEBRAÇÕES DO BATISMO DE CRIANÇAS,  

EM TEMPO DE PANDEMIA 

 

DAS PRERROGATIVAS 

I. Este protocolo refere-se exclusivamente à celebração do Sacramento do Batismo às crianças. 

1. Segundo o Direito, entende-se criança, o menor dos 7 anos de idade (cf. Cânon 97 §2).  

2. “Todo aquele que carece habitualmente do uso da razão é considerado não senhor de si e 

equiparado às crianças” (Cânon 99). 

II. Todos os fiéis, paroquianos ou provenientes de outras Paróquias, estão obrigados a seguir este 

protocolo, incluindo sacerdotes, diáconos e seminaristas. 

III. As datas e horários para as preparações de pais e padrinhos e celebrações do Batismo de 

crianças são de competência exclusiva da Paróquia.  

IV. Quaisquer situações referentes às impossibilidades em se cumprir determinada orientação, 

deverão ser analisadas e dirimidas pelo Pároco. 

V. Este protocolo pode ser alterado a qualquer momento, de acordo com as normas e orientações 

posteriores à sua publicação. É dever do Pároco proceder às adequações vindouras. 

VI. Pessoas que se recusarem a cumprir este protocolo, na caridade, serão enfaticamente 

orientadas a retornarem às suas casas. Estas medidas se fundamentam no Direito Canônico, 

nas orientações da CNBB, da Arquidiocese de Campinas, e no Decreto Municipal, nº 20.901, 

de 03/06/2020. 

DOS REQUISITOS PARA A INSCRIÇÃO E ADMISSÃO 

VII. Todas as normas do Direito Canônico, concernentes à inscrição e admissão de 

padrinho/madrinha e da criança a ser batizada, já adotadas pela Paróquia, deverão ser 

observadas. 

VIII. Nesta fase da flexibilização da quarentena, poderão ser celebrados somente o batizado das 

crianças cujos pais e padrinhos já tenham participado da preparação batismal (curso de 

Batismo), mediante comprovação no ato da inscrição. 

IX. Para cada data e horário de Celebração disponibilizado pela Paróquia, apenas 1 (uma) criança 

será batizada. 

1. Como exceção, os irmãos, residentes na mesma casa, poderão ser batizados na mesma 

Celebração. 

X. Por força do Decreto Municipal, poderão participar da Celebração do Batismo, SOMENTE 

pessoas abaixo dos 60 (sessenta) anos de idade e que não tenham enfermidades crônicas. 
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XI. Devido às medidas restritivas de controle de acesso, limitamos a participação de, no máximo, 

10 pessoas, incluindo os pais, a criança a ser batizada, e padrinho/madrinha. 

1. A Paróquia disponibilizará a rede de WiFi a 1 (um) aparelho, a fim de se realizar a 

transmissão online da Celebração. 

XII. Nesta fase da flexibilização da quarentena, ainda não será admitida a presença de profissionais 

de fotografia e filmagem. 

1. Caso haja o desejo de fotografar a celebração, seja feito apenas por 1 pessoa, considerando 

que a distância de 1,5 metro deve ser mantida. 

XIII. Pessoas que apresentem sintomas característicos da infecção pela Covid-19, dentre os quais: 

tosse, espirro, falta de ar e estado febril, não poderão participar das Celebrações. Portanto, a 

celebração deverá ser adiada. 

XIV. Todas as pessoas deverão usar máscara de proteção facial, exceto, crianças abaixo dos 2 (dois) 

anos de idade, como recomendam os médicos. 

XV. As inscrições e agendamento serão realizados pela secretaria paroquial, em seu expediente, 

presencialmente ou pelo telefone: (19) 3579-3934. 

1. Os documentos necessários para as inscrições poderão ser enviados por e-mail: 

paroquiasaopauloapostolo@gmail.com . 

XVI. Os pais que solicitaram o Batismo são os responsáveis pelo controle dos convidados, 

cumprindo as restrições estabelecidas pelo Decreto Municipal. Até a quinta-feira, que 

antecede a data da celebração, deverão enviar à secretaria paroquial, a lista dos participantes, 

contendo a data de nascimento e a declaração de ausência de qualquer enfermidade crônica. 

Esta lista deverá ser assinada pelo solicitante. 

1. A não apresentação desta lista implicará na SUSPENSÃO da Celebração. 

XVII. No ato da inscrição e agendamento, a secretaria paroquial deverá informar aos 

pais/responsáveis estes protocolos de segurança, para que sejam estritamente cumpridos. 

1. Caso, ocorra algum imprevisto, não podendo comparecer na data e horário agendado, 

pedimos que comunique a secretaria paroquial.  

DA CELEBRAÇÃO DO BATISMO 

XVIII. Segundo as orientações litúrgicas para este tempo, as Celebrações do Sacramento do Batismo 

serão breves, e consistirão em:  

a. Breve diálogo com pais e padrinhos, para as disposições acerca das intenções do Batismo 

e da educação da criança na fé da Igreja, e, anúncio do nome. 

b. Sinal da Cruz, traçado uma única vez sobre a criança, sem contato físico. 

c. Proclamação do Evangelho. 

- A homilia deverá ser omitida. 

d. Breve ladainha e imposição das mãos, sem contato físico. 

e. Oração e unção pré-batismal. 

- Para a unção pré-batismal o sacerdote/diácono, usará algodão. 

f. Bênção da água batismal – fórmula breve. 

- Não se deve tocar ou mergulhar o círio pascal na água. Faz-se apenas o sinal da Cruz 

sobre a água a ser abençoada. 

mailto:paroquiasaopauloapostolo@gmail.com
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g. Promessas do batismo – fórmula breve. 

h. Batismo da criança.  

- Neste momento, aproxima-se da pia Batismal apenas quem segura a criança em suas 

mãos. Os demais, participam, mantendo a distância de segurança. 

i. Omite-se a Unção pós-batismal, permanecendo apenas a oração. 

- Enquanto se reza a oração, o sacerdote/diácono estenderá a mão sobre a criança, sem 

contato físico. 

j. Rito da luz. 

- A vela (previamente higienizada) deverá permanecer com o padrinho/madrinha desde o 

início da celebração. 

- O sacerdote/diácono, levará ao padrinho/madrinha a chama do Círio Pascal (usar vela 

própria) para se acender a vela do batismo. 

- Mantendo o distanciamento da criança, o padrinho/madrinha, apenas apresentarão a 

chama à criança, sem dizer nada, enquanto o sacerdote/diácono procede à oração. 

k. Oração do Pai Nosso. 

l.  Bênção final – fórmula breve. 

m. Consagração a Nossa Senhora – modo breve, sem sair do lugar. 

XIX. Ao chegar à igreja, obrigatoriamente, todos deverão usar a máscara de proteção (exceto 

crianças menores de 2 anos), que em hipótese alguma deverá ser removida, bem como, 

higienizar as mãos com álcool em gel. 

XX. O sacerdote/diácono, durante todo o tempo da Celebração, além da máscara de proteção facial, 

usará a face shield e luvas descartáveis. 

XXI. Ao comparecer em data e horário estabelecidos, os presentes deverão ocupar os lugares 

designados, mantendo o distanciamento de 1,5 metro.  

XXII. Ao término da Celebração, não haverá momento para fotos, evitando permanecer no interior 

da igreja. 

XXIII. Os documentos referentes ao Batismo não serão entregues no término da Celebração, mas, 

retirados na secretaria paroquial, ou, recebidos via e-mail.  

DA HIGIENIZAÇÃO DA IGREJA 

XXIV. Imediatamente após o término da Celebração, a pia batismal e o ambiente da igreja serão 

higienizados e conforme as normas sanitárias. 

XXV. O algodão usado para a unção pré-batismal deverá ser imediatamente incinerado. 

XXVI. Para que ocorra outra Celebração na igreja, deverá ser respeitado o intervalo de no mínimo 1 

hora. 

Campinas, 31 de julho de 2020 

 

Pe. Thiago Ruiz Bernardo 

Pároco 


