
Profissão 
de Fé 

Eu _____________________________________ 
renovei as promessas do Baptismo e professei a Fé. 

 
RENUNCIAÇÃO 

 

Renunciais ao pecado, para viverdes na liberdade dos filhos de Deus? 
R. Sim, renuncio. 
Renunciais às seduções do mal, para que o pecado não vos escravize? 
R. Sim, renuncio. 
Renunciais a Satanás, que é o autor do mal e pai da mentira? 
R. Sim, renuncio. 
 

PROFISSÃO DE FÉ 
 

Credes em Deus, Pai todo-poderoso, Criador do céu e da terra? 
R. Sim, creio. 
Credes em Jesus Cristo, seu único Filho, Nosso Senhor, que nasceu da 
Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, ressuscitou dos mortos e está sen-
tado à direita do Pai? 
R. Sim, creio. 
Credes no Espírito Santo, na santa Igreja católica, na comunhão dos san-
tos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna? 
R. Sim, creio. 
 
Esta é a nossa fé. Esta é a Fé da Igreja, que nos gloriamos de professar, em 
Jesus Cristo, Nosso Senhor. 
R. Amen. 

Paróquia de Cristo Rei de Algés, ____ de ____________ de _______ 

O Pároco, ______________________________________________ 

CRISTO PANTOCRATOR, Catedral de Cefalu, séc. XII (pormenor). 
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