
E irão dançando e cantando: 

“Todas as minhas fontes estão em ti” 
Sl 87, 7

D. Daniel 
Batalha
Henriques...



Queridos amigos,

A vida de uma Comunidade Cristã nasce e alimenta-se da oração, pessoal e
comunitária. Por isso Algés é hoje uma comunidade tão viva!

Neste meu ano de bispo e na minha doença a oração de muitos tem sido uma força
misteriosa de comunhão entre o Céu e a terra que me tem sustentado de uma forma
admirável. Vejo a doença não como uma limitação à missão, mas como uma vocação
específica dentro do episcopado que Deus pede que abrace. Quero que saibais que
estou muito bem: espiritual, psicológica e fisicamente. Por misericórdia de Deus e
caridade dos irmãos.

Não poderei estar fisicamente presente: estarei unido em oração.

Gostaria de vos pedir um favor, que nasce da minha experiência de ser bispo e doente
oncológico: que alargueis a oração ao episcopado português.

Mensagem de D. Daniel por ocasião da Vigília do dia 24 de novembro de 2019

São pastores generosos e totalmente entregues ao seu ministério, mas as dificuldades são muitas e as provações estão sempre presentes. É
fundamental que o Santo Povo de Deus reze pelos seus pastores. Confiai-os à intercessão de São Bartolomeu dos Mártires, que foi um
admirável bispo e pastor.

Que alargueis também a oração a esta enorme multidão de doentes oncológicos, muitos a viver a sua doença num enorme deserto
espiritual e sem a força orante de ninguém. Este pode ser um tempo propício de conversão e abandono em Deus, mas também seara do
demónio para a revolta e o abandono da fé, do próprio e dos seus familiares. Mais uma vez, a oração de muitos faz toda a diferença.

Um abraço muito grato e amigo.

Unidos na oração.

+ Daniel Henriques



Por tudo, louvemos o Senhor

Faz precisamente hoje um mês, partiu D. Daniel... 
Partiu mas continua nos nossos corações... Partiu mas deixou a sua marca de Pastor atento... acolhedor... 
disponível para todos. 
A Deus, quero agradecer a sua vida de entrega… o seu exemplo de amor à Igreja, o trabalho que realizou na nossa 
comunidade.  Pessoalmente, recordo, com gratidão, a sua atenção aos momentos mais difíceis da minha vida. 
Por tudo, obrigada D. Daniel.
(Henriqueta Reis)



Tu, Bom Pastor no Céu,

que proteges sempre as tuas ovelhas

ajudas os bons pastores na Terra

a rezarem pelas ovelhas que lhes confias.

Tu, Bom Pastor no Céu,

que abraças com imensa alegria

a ovelha que se tinha perdido,

e que Tu nunca deixaste de procurar,

leva também os pastores da Terra

a lutar pelos homens mais afastados de Ti,

pois se esses homens reconhecerem um bom 
pastor na terra,

saberão que é a Ti que eles de facto querem seguir.

Tu, Bom Pastor no Céu,

Porque nos amas infinitamente,

dás-nos bons pastores na Terra.

Tu, Bom Pastor no Céu,

que conheces bem todas as tuas ovelhas,

ensinas aos bons pastores na Terra,

que é chamando cada um pelo nome

que se conquistam os corações dos homens.

O Bom Pastor 

Grupo Na Tua Luz
(oração escrita por ocasião da ordenação do Dom Daniel)



Vida com Cristo

Dom Daniel quis desinstalar-me na
Igreja e levar-me para diante do altar
para a frente do Senhor.
E conseguiu, depois de muita
insistência. Costumava dizer-me com
aquele seu sorriso bondoso e sereno: "
Helena consegui tirá-la do fundo
da igreja” e muitas vezes brincava
comigo dizendo que fui a M.E.C. que
mais trabalho lhe tinha dado.
Agora que Dom Daniel partiu, gosto de
recordar estas palavras, associando-as a
tudo o que ele fez por mim e pela minha
caminhada de fé.

Maria Helena Ramos



Peregrinação à Terra Santa 
(setembro de 2010)

Farei de vós pescadores de 
homens

Na "barca de Pedro", em pleno Mar da
Galileia, naquela que foi uma das mais
intensas vivências eucarísticas, está refletida
uma das grandes missões deste nosso
Pastor que levou à letra o chamamento de
Jesus: ao longo do seu serviço pastoral,
constantemente, "pescou" homens, mulheres
e jovens para o serviço ao Senhor nas mais
diversas tarefas e missões (leitor, catequista,
formação de grupos de oração, ajuda para
almoços/arraiais de angariação de fundos,
...), estando sempre presente e
acompanhando a caminhada de cada um.

Adélia Matos





Assim se consolida uma comunidade em 
Cristo...













Obrigada Senhor!
Obrigada por termos tido D. Daniel junto desta
comunidade, E especificamente na nossa caminhada
de vida.

Obrigada pelo seu serviço permanente a N. Senhor,
que nos fez reacender, em nossos corações, a chama
do Seu Amor, e nos ensinou a amá-l’O mais, e mais,
em cada dia ....

Obrigada por todo o carinho e Amor que tinha pela
Nossa Mãe do Céu, e nos ter ensinado que Ela nos
guia e protege, e nos leva, em caminho seguro, até
Jesus.

Obrigada por todo o percurso que fizemos com D.
Daniel... No Grupo de Jovens,...na catequese,... em
todas as celebrações vividas em comunidade,... nas
peregrinações (que tanto vêm à memória e que nos
encheram o coração do Seu Amor!),... em tantas
ajudas pessoais em alturas de mais dificuldade,... nos
terços da Faculdade,.... na primeira Bênção da
Faculdade,... e em tantas outras ocasiões...

Obrigada por tudo o que fica destes momentos, e que
é Eterno! Louvado seja Deus!!

(Anónima)







D. Daniel 
Dinamizador do 
Grupo de Jovens

A ação do Pe. Daniel foi muito importante na 
dinamização do Grupo de Jovens e dos respetivos 
animadores.

Raquel Mano



Tributo dos Jovens a D. Daniel



“Grande entusiasta
e dinamizador do 
grupo de jovens
GJ”
Raquel Mano





Obrigada

Foi um privilégio ter caminhado
ao lado do D. Daniel e ter tido a
graça de aprender tanto de Jesus
e da Sua forma de agir através
dos passos deste meu amigo,
confessor e acompanhante
espiritual.

Rita Revez



Obrigado















Vida em Cristo

Com o, então, Padre Daniel
Reencontrei-O!

Estarei eternamente grata pela sua

compreensão e pelo chamamento que
fez em mim!

Obrigada Dom Daniel

(Anónima)



Obrigada pelos Dons que partilhou connosco

Sou muito grata por ter conhecido o Padre Daniel, como gosto de o chamar, porque foi enquanto
Padre Daniel que assisti à forma como se entregou aos outros com tamanha bondade e devoção como

nunca vi igual. Não se deu apenas como servidor mas como amigo daqueles a quem ajudava, colocou-
se sempre ao nosso lado, delegava com toda a confiança e gerou grandes frutos com todas as sementes
que plantava de forma nada inocente : )

Guiou-me na minha caminhada e hoje lamento que não o tenha procurado mais cedo e a tempo de

agradecer tudo o que foi para mim, em tempos mais do que amigo, um pai. Rezo pela sua santa alma,
que hoje gosto de a imaginar luminosa, sorridente e em paz.

Felisbela



Louvor e Glória ao 
Senhor

"O Senhor é a minha força, ao Senhor o meu
canto"
Agradecemos ao Senhor pelo testemunho
de louvor que sempre transbordou de D.
Daniel, que ainda hoje nos toca, ilumina e
ensina a rezar cantando!
O coro litúrgico da Missa das 11h em Algés



D. Daniel, um Amigo

Tive o privilégio de conhecer D. Daniel já no fim da
sua vida, mas nem por isso me senti menos
acolhido que aqueles que há muito guardava no seu
coração.

D. Daniel tinha um peculiar e raro dom de abraçar
verdadeiramente os corações daqueles por quem
passava.

Mais do que momentos especiais que todos
certamente guardamos com D. Daniel, guardo no
coração um exemplo de entrega plena a Deus,
serviço incondicional ao próximo com a sua
disponibilidade para ouvir, o calor das suas
palavras sábias, a sua alegria de viver…

Guardo uma amizade.

Que a luz que em nós acendeste, jamais deixe de
brilhar.

Um grande abraço e um ainda maior obrigado,
Amigo!

Anónimo



O Bom Pastor

Recordo o saudoso e amigo Sr. D. Daniel, com muita
saudade, um grande homem que tinha muito amor no
coração, dou graças a Deus por ter tido a grande Graça
de o ter conhecido, ficará como recomendação, a
maneira carinhosa e amiga como se dirigia aos seus
paroquianos, em especial, nas suas homilias, uma voz
inconfundível pelo amor que colocava nas palavras, era
uma voz meiga, doce que até parecia ser de "veludo"!

No Céu, contamos com a sua intercessão junto de
Cristo, por todos nós!

Amém

Maria do Céu Gonçalves



Bom Pastor

Dom Daniel, enquanto nosso Pároco,
foi o bom pastor que reuniu as suas
ovelhas para, com o seu exemplo de
bondade e presença firme, fortalecer
a nossa Fé. Acolheu-nos, desafiou-
-nos, impeliu-nos a continuar. Deu-
-nos os Sacramentos. Ouviu as
nossas dúvidas e incertezas.
Confiou. Quis-nos em missão.
Queremos honrar o seu legado e a
sua memória.

Virgínia Guedes



Um Bom Pastor

Sempre lhe dissemos: é um bom Pastor!
Acompanhou-nos a todos, como família, desde
que viemos para Miraflores em 2006.
Acompanhámo-lo em Torres Vedras (foto de
13-ago-2017, por ocasião dos nossos 25 anos
de casados).
Acompanhou-nos como bispo na Pastoral da
Família do Patriarcado de Lisboa (foto de 5-
out-2022, 1 mês antes de morrer, no Congresso
Teológico Pastoral).
Acompanha-nos agora no Céu!!! Deus seja
louvado por este bom Pastor!

Família Líbano Monteiro



Coração de bom pastor
"Boa tarde Cármen. 

Esta segunda-feira daria para comer uma 
sopinha à noite na vossa casa?” 

+ Daniel Henriques" 
Que alegria tivemos ao receber esta mensagem… uma mensagem
simples, recebida pouco depois da sua ordenação como Bispo,
mas que retrata o grandioso coração do nosso querido Amigo D.
Daniel: um coração de Bom Pastor, humilde, generoso, vigilante,
presente nos bons e menos bons momentos, bem-humorado e
repleto de ternura onde sempre transbordou o Amor de Jesus.

Quis Deus que as nossas vidas, oriundas dos Açores e Madeira, se cruzassem com a de D. Daniel
na Paróquia de Cristo Rei de Algés, como somos reconhecidos a Deus por esta maravilha! Olhar
caloroso, sorriso meigo, palavras sábias e voz doce… aqui fortalecemos a nossa Fé e nos
tornamos muito mais ricos na doçura dos afetos, no serviço ao próximo (trabalho não nos falta
nesta paróquia J), no Adorar ao Senhor. Rezamos confiantes nos desígnios do Pai do Céu, tendo
sempre presente que a sua disposição perante a Vida, aqui nesta terra passageira, nos ensinou
como trilhar os caminhos para se chegar à Nova Terra 🙏🙏🙏 Sabemos que está feliz e sereno
junto do Pai, sabemos que partiu mais cedo para preparar a festa de chegada dos que tanto ama…
Muito Obrigada querido D. Daniel! Com eterna gratidão e o carinho destes amigos, Rita, Cármen,
Manel, Maria Helena e Francisco (Fins)💖



Caminhada Cristã
D. Daniel está sempre presente nas
nossas vidas, na nossa família e
paróquia. Presente, em momentos
decisivos, na alegria e na tristeza,
com serenidade, confiança e
amizade. Sempre com serenidade, e
sorriso aberto, mesmo quando
sentíamos dúvidas, e, talvez por isso
mesmo, o sorriso e as palavras de
amor a Cristo fossem fortes e
simultaneamente suaves. Damos
Graças a Deus por ter colocado nas
nossas vidas este Amigo.
(Lúcio, Ana, Emília, Rita e João)

Sua Mãe é uma Rosa
Rosa que seu Pai recebeu
Dom Daniel foi o botanito
Que essa Roseira deu.

Não foi para ficar consigo
O que o Senhor aprendeu
Foi para falar de Jesus aos irmãos
seus.



Um amigo sorridente 
sempre presente

A nossa família nasceu e cresceu com D. Daniel.
Foi D. Daniel que nos acompanhou antes de casarmos,
que nos deu a conhecer as Equipas de Casais de Nossa
Senhora, e foi D. Daniel que batizou os nossos filhos. Só
por isto seria sempre um pilar do nosso crescimento na
fé, mas D. Daniel era mais do que uma presença em
momentos simbólicos da nossa vida cristã.

Foi alguém que sabíamos próximo e um exemplo sobre o
qual sentimos muito orgulho em dizer que foi amigo da
nossa família.

Estamos genuinamente gratos pela sua presença serena
na nossa vida, pelas catequeses que tanto nos deram e
pelos momentos felizes, com gargalhadas, que
partilhámos.
Família Leitão



Um Amigo (em Cristo) 
sempre presente

Dom Daniel foi sempre para a
nossa família um anjo de Deus!

Sempre fez questão de estar
presente, em todos os
momentos da nossa vida
familiar, com uma palavra
sábia, um conselho sereno,
transmitindo uma Paz cuja
proveniência sempre nos
pareceu inquestionável.

Confessor, Diretor Espiritual,
pároco, amigo em Cristo, a
nossa eterna gratidão a Deus
pelo “nosso” querido Dom
Daniel!

José António Porfírio



Mensageiro de Deus
Num momento de tribulação, Dom Daniel quis fazer-se presente e, através
da sua oração, trouxe-nos Deus manifestado na Paz que desceu sobre os
nossos corações e na Luz que inundou o nosso espaço. Que milagre! Foi
maravilhoso!
Obrigada Senhor pelo dom da vida de Dom Daniel e por o teres trazido à
nossa comunidade, à nossa família e aos nossos corações, fortalecendo-
nos em Ti!
Obrigada meu Deus por, através de Dom Daniel, nos teres dado esta
comunidade, e nos teres chamado ao Teu Serviço nas várias dimensões da
tua Messe.
Dom Daniel permanecerá para sempre vivo nos nossos corações e
continua uma companhia diária, presença bem real no meu coração e na
nossa família! Graças dou a todo o momento!

Mimi Porfírio



Coração Presente
Durante algum tempo revolvi-me a pensar no momento
que mais me marcou com D. Daniel. Pensei que fosse
algo fácil, pela imensa presença que ele teve na minha
caminhada. Retiros, peregrinações, missões,
Jornadas,... Mas rapidamente percebi que um só não era
possível. Porque o que marca neste nosso querido
amigo não é um momento. É a PRESENÇA.

É o sorriso amigo que presenteia sempre que nos vê. As
palmadinhas no ombro, como um pai permanentemente
orgulhoso dos seus filhos. A gargalhada fácil mas
sincera perante a vida. É o acompanhamento nos
momentos mais importantes (primeira comunhão,
crisma), com a solenidade que lhes é exigida, mas
também na simples banalidade de um bom dia
estremunhado numa madrugada de um dia de
peregrinação. Os "Que bom ouvir-te!" alegres sempre que
atendia um telefonema, como se de repente o dia se
tornasse mais luminoso. A calma segura perante a
nossa preocupação. O olhar carinhoso permanente,
mesmo sabendo-nos imperfeitos. A aceitação
incondicional perante a nossa vulnerabilidade. Tudo isto
é apenas parte da imensidão que é D. Daniel. Um amigo.
Um conselheiro. Um pai, que espelha de forma tão
humana o nosso Pai.

Maria Filipa Porfírio



Sempre a caminhar 
ao nosso lado

Naquele que foi o seu último ano
como nosso Pároco (2016) fomos à
JMJ em Cracóvia e fizemos os
Caminhos de São Vicente. O Padre
Daniel foi o pastor que nos guiou
nestes e em outros tantos caminhos,
sempre presente e a chamar-nos para
irmos mais além, ao encontro de
Jesus.

Ana Paula Matos



JMJ Cracóvia 2016





Aproveito o silêncio do autocarro (só eu e o motorista estamos acordados - porque também fui o único que dormi até à meia noite ) para
vos deixar algumas palavras.

Todos sabem que estou de partida. Faço-o com a frescura do dia da minha ordenação, há 26 anos, mas com a saudade de quem fez
numerosos amigos, no Senhor Jesus. Empenhei-me muito junto dos jovens, a quem amo como filhos, e a que procurei ajudar a encontrar
a pérola mais preciosa: Jesus, que nos faz viver a verdadeira vida e nos dá a felicidade verdadeira.

O Papa Francisco inspira-me a deixar-vos alguns conselhos.

Primeiro, não tenhais medo de criar filhos 'diferentes', que nadam contra a corrente . Muitos pais têm horror a que os filhos não sejam
'normais', mesmo que a normalidade seja de uma mediocridade confrangedora. Deus pede que sejam sal. O sal desaparece na comida,
mas só aparentemente. A partir de dentro, ele dá gosto e sabor. Assim são chamados a ser os vossos filhos. Mas se o sal perder o sabor...

Segundo, confiai a Deus os vossos filhos. Ele está a operar uma obra admirável no seu coração e fá-lo através destes instrumentos
privilegiados que são os pais. Não tenham medo nem desespereis se as coisas parecerem que estão a descambar. É Deus quem opera:
vós sois instrumentos e facilitadores. Ainda vocês não eram pais e já Deus era seu pai. Confiai, rezai por eles e sêde sempre muito
coerentes entre o que lhes dizeis e a vida que levais. Sêde pacientes como o agricultor que trabalha e espera que a terra dê o seu frutos.

Terceiro, facilitem, como tendes feito, o acesso dos vossos filhos a este tipo de iniciativas. Eles crescem com passos de gigante! Vale a
pena o esforço financeiro e o tempo roubado à vida familiar. Estes jovens vão crescer e viver num mundo que nós não conhecemos,
marcado pelo medo e pela insegurança. Temos de formar jovens prudentes mas audazes, livres, sem viverem eternamente tolhidos por
medos paralisantes. Um milhão de jovens em Cracóvia deram esse maravilhoso testemunho e não deixaram de comparecer ao convite do
Papa.

Um obrigado do tamanho do mundo pelo vosso carinho, conforto e ânimo. Quando se diz que o padre 'casou com a Igreja' significa
também que ele deve experimentar o amor dado e recebido que qualquer pessoa deveria poder vivenciar no seio da sua família. E eu
tenho sido, graças a Deus e a vocês, um privilegiado. Um padre não é alguém que renunciou a ter uma família : ele simplesmente abraçou
uma nova forma de ter e ser família.

Uma Santa noite e uma feliz semana.

Mensagem D. Daniel aos Pais no rescaldo das JMJ Cracóvia – Julho 2016



Caro D. Daniel, Sou o Pedro. Andei na catequese de Miraflores, onde gostava
muito de me confessar consigo.
A última vez que estive consigo, partilhei que ia entrar no convento, Carmelita
Descalço. Agora estou a tirar Teologia, no Porto.
Quero que saiba que dou graças a Deus pela sua presença, e que o encomendo
muito a Nossa Senhora. Unidos em Jesus.

Pedro Barroso da Silva

Pedi, pois, ao Senhor da messe que envie 
operários para a sua messe (Mt 9, 38)



Tinha tudo, mas sentia um vazio, procurava a felicidade e 
quis Deus salvar-me. A minha melhor amiga pediu para eu 
ser madrinha da primeira filha dela, a Arianinha, e eu não 
sendo batizada fui ter à Igreja do Cristo-Rei de Algés. Fui 
"pescada" pelo Dom Daniel, depois de um longo caminho fui 
batizada, encontrei o amor da minha vida numa Igreja. Dom 
Daniel casou-nos e batizou o nosso pequeno grande 
milagre, a nossa bebé. 

Também pelas mãos de Dom Daniel, sei que o milagre de 
sermos pais se realizou, porque nós não poderíamos ter 
filhos, fomos aconselhados pelo nosso querido Padre e 
deixámos nas mãos de Deus até ao dia que eu tive uma 
gastroenterite (pensava eu) e hoje temos uma Isabel. De 
salientar que descobri que estava grávida na reunião zero 
das Equipas de Nossa Senhora onde o nosso Dom Daniel 
estava presente. 

Se hoje sou feliz 😀 é porque Dom Daniel tinha Deus no 
coração e soube sempre encaminhar-nos com amor. 

(Fui testemunha no batizado da Ariana, sou madrinha do 
segundo filho da minha amiga e já tenho mais dois afilhados 
depois disso).

Cátia Effertz

Milagres de Deus





D. Daniel Batalha
Henriques

A saudade não tem parado de crescer. D. Daniel fará
sempre parte de mim e da minha vida, por mais tempo 
que passe, não tem como me esquecer de você.

Dom Daniel🙏 nunca imaginei que iria sentir tanto a sua
falta. 

Só quando perdemos alguém, é que percebemos quão
importante era a sua presença nas nossas vidas e quão
vazias ficaram após a sua partida.💔

Onde quer que você se encontre, espero que esteja em
Paz.❤🙏

Fátima Silva



Vida do Padre Daniel 
com o mundo

Escolhidos por Deus para 
cuidar de todos

Ricardo Machado



Gratidão

Sentimos uma grande gratidão por termos conhecido o D. Daniel e o 
termos tido como amigo. Ele marcou muito a nossa família com o seu 
grande testemunho de fé e entrega pelos outros. Deixou uma grande 
luz que continua a brilhar e a tocar as nossas vidas, lá do Céu. É um 
anjo do Senhor que se esvaziou de si próprio para só dar espaço a 
Deus. Muito obrigado D. Daniel. 

Família Machado









A alegria no 
peregrinar até ao 

Santuário de 
Fátima. Para o 

COLO DA MÃE DE 
JESUS E NOSSA 
MÃE . SENHORA 

DE FÁTIMA.
(Lurdes e Carlos Leão)







- O amor acaba quando as pessoas morrem?

- Claro que não.

- Mas o coração deixa de bater e deixa de
sentir.

- Quando um relógio para, o tempo deixa de
passar?

- Não.

- Com o coração é a mesma coisa. Pode parar
e deixar de bater, mas o amor que trazia nunca
vai passar, porque o deixou ficar por onde
passou.

O Padre Daniel para mim é uma Luz que
brilhará sempre no meu Caminho que irei
percorrer nesta Vida, com ele partilhei a Dor ,
Alegria e tão bom que foi poder privar esses
momentos consigo🤗

Que Vida tão Linda de Testemunho ao Serviço
dos Outros🙏

Gonçalo Bastos da Fonseca

Caminhos de Santidade



O irmão mais velho
Agradeço a Deus ter-me dado a oportunidade
e o privilégio de ter privado com o Dom Daniel
e ter podido contar com a sua amizade e
apoio na minha vida, na vida da nossa familia.

Mais do que um excelente Bispo, e Padre,
Dom Daniel era um grande amigo, presente
em todos os momentos, o irmão mais velho
que nunca tive.

Nestes últimos anos, fomos tambem
"companheiros" da mesma doença, o que nos
aproximou ainda mais porque há situações
que só quem passa por elas as entende.

Fica a eterna saudade das nossas conversas
com a certeza de que agora, mais do que
nunca, estará e tem estado comigo nesta
"batalha“, e que a nossa amizade será para
sempre!

Filipa Sá



Aquele que está 
sempre presente

Damos graças por termos nas 
nossas vidas um Pastor e Amigo 
sempre tão presente e que sempre 
nos ajudou a ver o caminho a 
seguir. Obrigada D. Daniel! 

Mafalda, Diogo e Francisco



Da sempre sua 
Equipa Algés 8

Durante estes 3 anos, D. Daniel
acompanhou a nossa Equipa duma
forma inexplicável. Mesmo estando
doente, ou até mesmo
hospitalizado, fazia sempre questão
de estar presente (fisicamente ou
via online) nas nossas reuniões e
orações. A sua Luz continuará a
brilhar em nós!

ENS Algés 8



Da Equipa de Setor 
das ENS

Para além dos laços criados
durante o seu anterior ministério
como pároco de Algés - Miraflores
(durante o qual tantas vidas
transformou), une-nos o carinho e
gratidão pela dedicação que
sempre teve para com as Equipas
de Nossa Senhora, sempre
presentes na sua ação pastoral.
Recordamos ainda com especial
amizade o retiro que vivemos em
conjunto este ano (ainda tão
presente na nossa memória...).

Ana e Tiago Herdade



O Grande 
Diretor 
Espiritual que 
me ensinou a 
amar mais e 
melhor JESUS. 
Muito obrigada 
D.DANIEL.

Em Castanheira 
de Alcobaça. 
Celebração em 
honra de nossa 
SENHORA DA 
LUZ.

(17-11- 2015)
(Lurdes e Carlos 
Leão)







Saudade
Nosso querido D Daniel 

Foi feliz enquanto padre e bispo

Mas também sofreu a dor

Entregou-se todo a Cristo 

E espalhou na terra amor

Sua vida foi de fé

Seu coração só bondade

Hoje está junto a Jesus

Deixou em nós a saudade 
(Joaquina Clímaco)



Damos graças a Deus por D. Daniel (Grupo Oração Santa Mónica)



Damos graças a Deus por D. Daniel (Say Yes)



“Meu bom e amável Jesus”
Há um sentimento estranho que hoje me assiste, onde a paz e a segurança que me estão a dar o acompanhamento 
médico vêm a par com esta certeza de que estou mesmo a morrer. 

O dia e a hora são da vossa agenda, não da minha. Apenas vos peço que me continueis a sustentar com essa Mão 
repleta de ternura maternal, como o tendes feito até agora. 

Confio ao vosso cuidado esta multidão imensa que reza por mim, desdobrando-se em novenas e vigílias pela minha 
cura. 

Sinto uma enorme ternura e gratidão por cada um deles. Sei que o vosso poder é infinito e que vós sois o Senhor de 
todas as neoplasias. Longe de mim colocar margens ao vosso poder e à vossa santa vontade. 

Por mim, vivo numa plenitude em que mais nada sinto Vos dever pedir, pois não necessito, do que a Graça de ser até ao 
fim fiel à vossa Vontade e de contar com a vossa infinita Misericórdia, pois nem por um minuto esqueço que sou um 
pobre pecador. No entanto, pergunto se a fé desta legião de amigos será forte o suficiente ao verem que as suas 
orações não levaram ao rumo que esperariam. 

Iluminai, Senhor, o seu coração e a sua mente para verem como têm sido tão poderosas as suas orações, que me têm 
levado como sobre "asas de águia", sem esforço nem combate algum da minha parte. Hoje, só isso Vos peço, Senhor.»

+ Daniel Batalha Henriques

(outubro de 2022 - depois da primeira consulta de Cuidados Paliativo, no Hospital Beatriz Ângelo) 



Por teres permitido a D. Daniel  
reunir este Rebanho

Muito obrigado Senhor!



Pastor Bom e Fiel
Gratidão pela vida dada e entregue de um Bom Pastor
Onde as nossas vistas limitadas veem vergonha e miséria, é aí que o amor de Cristo descobre uma oportunidade de 
nos elevar e santificar. 
Esta foi a última lição que o coração de pastor de Dom Daniel nos deixou. O seu ministério episcopal, aparentemente 
discreto, encheu-se de fruto. 
Seria fácil, desistir, resignar-se, revoltar-se, sair de cena. Pelo contrário, de olhos postos na Cruz, Dom Daniel 
escolheu Cristo; e, nessa escolha, fez do sofrimento oportunidade de testemunho do amor de Deus, fez do seu 
serviço prova ainda maior da sua fidelidade, fez do seu episcopado imagem do amor entre Cristo e a Igreja, do amor 
que também nós devemos ter à nossa Mãe. 
O Bispo foi pastor até à Cruz; até onde poucos de nós estaríamos dispostos a ir mas onde, em Verdade, se sente 
melhor o coração de amor de Cristo. 
Dom Daniel fez seu este tão grande coração. “Todas as minhas fontes estão em Ti” - era esta passagem de um 
salmo que Dom Daniel tinha como uma das suas preferidas. 

O seu episcopado mostra, carne na carne, amor sangrante, que sem Cristo nada vale a pena; com Cristo, até pela 
maior das provações podemos passar sorrindo. 

Que Deus já o tenha recebido na sua Glória, onde pode agora ser plenamente Pastor, intercedendo por nós e pela 
Igreja que tanto amou. Até ao Céu, padre Daniel, Dom Daniel, pastor bom e fiel.
Francisco Costal







Obrigada Bom 
Pastor!

... queridos amigos... Que 
o Senhor que tudo 
sustenta no Seu Amor 
seja a vossa Alegria, 
Alimento e Esperança!...

... Convosco em oração 

+Daniel Henriques


