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D. Daniel Batalha Henriques 

Hoje de madrugada faleceu o sr. Bispo Auxiliar de Lisboa,  D. Daniel Batalha Henriques. 

Além de extremoso e dedicado bispo, D. Daniel foi também pároco desta Paróquia de Nossa Senhora, 
Rainha dos Apóstolos. Foi, aliás, o seu primeiro Pároco.  
Como o atestam inúmeros testemunhos – e tantos outros seriam partilhados por quem jå se encontra também 
no céu –, deixou a sua marca profunda em tudo o que somos hoje: construiu a nossa bela igreja e edificou 
esta comunidade paroquial, pedras vivas do Templo do Senhor. 
O Padre Daniel (como era na altura) foi absolutamente determinante no crescimento e consolidação desta 
comunidade paroquial, com todos os grupos e movimentos que a constituem. Foi um pastor muito 
empenhado na missão que lhe fora confiada: zeloso na liturgia, preocupado com a formação permanente dos 
fiéis leigos, fortemente empenhado em causas sociais e profundamente missionário. A ele se deve a 
aprovação dos Estatutos do Centro Comunitário Paroquial e o desenvolvimento dessa nossa instituição que 
tanto faz pelas pessoas da nossa terra.  
A sua visão para esta comunidade paroquial permitiu que a mesma se desenvolvesse extraordinariamente, 
para grande alegria do povo de Deus, com muitos frutos a permanecerem ainda hoje. 

Por tudo, damos graças a Deus! Agradecemos este pároco extraordinário que o Senhor concedeu a esta 
comunidade e agradecemos o bispo que ofereceu à sua Igreja. Foi breve o seu ministério, sim… mas 
profundamente rico e intenso. 
Unimo-nos nesta hora à sua querida família, assegurando sempre a nossa oração por ele, pois também o 
consideramos parte da nossa família paroquial. Com Nossa Senhora, Rainha dos Apóstolos, intercede agora 
por cada um de nós! 

                                                                                                Padre Rui Jorge de Sousa Silva 
                                                                                                          (Pároco da Ramada)
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