LISBOA – Mosteiro dos Jerónimos

Ordenação Episcopal de D. Daniel Henriques
Dia 25 de NOVEMBRO 2018
D. Daniel Batalha Henriques, de 52 anos, é membro
do presbitério de Lisboa e era, atualmente, pároco
das paróquias de Torres Vedras e Matacães e
vigário da Vigararia de Torres Vedras. Natural da
Paróquia de Santo Isidoro, em Mafra, entrou no
Seminário de Almada, em 1982, e concluiu a sua
formação no Seminário dos Olivais, em 1989. Foi
ordenado sacerdote, pelo Cardeal D. António
Ribeiro, em 1990, no Mosteiro dos Jerónimos.
A primeira nomeação foi, em 1990, para membro da
equipa formadora do Seminário de São Paulo, em
Almada. Foi depois pároco da Ramada, Famões,
Algés e Cruz Quebrada, e diretor do Serviço de
Animação Missionária do Patriarcado de Lisboa. O
novo Bispo Auxiliar foi nomeado cónego do Cabido
da Sé Metropolitana Patriarcal de Lisboa, em abril
de 2011.

Mais uma vez, o Senhor dá um motivo de alegria e de orgulho a Torres Vedras e a cada um de nós, em
particular, que temos tido como Pároco o Senhor D. Daniel Henriques, que foi nomeado Bispo, dia 13 de
outubro pelo Papa Francisco.
Neste sentido, a Paróquia de Torres Vedras convida os Torreenses a estar presentes no dia 25 de
novembro, Domingo de Cristo-Rei, pelas 16h, na Igreja de Santa Maria de Belém (Mosteiro dos
Jerónimos), para assistir à ordenação episcopal de D. Daniel Henriques.
Estamos certos que a nossa presença será um gesto de apreço e gratidão ao D. Daniel que sempre nos
serviu com um sorriso e muita calma.
Saída às 13h30 -Torres Vedras (Junto ao Tribunal) ou Matacães, por autoestrada até Lisboa –
Belém.
Pelas 19h00 retomamos o autocarro e iniciamos a viagem de regresso a Torres Vedras / Matacães.
PREÇO POR PESSOA (Só viagem): 8.00 €
Inscrição deverá ser efetuada mediante o pagamento total e pode ser efetuada nos seguintes locais:
➢ na nossa agência,
➢ no Cartório Paroquial
➢ na Livraria Gráfica Torriana.
Observações:
Os lugares no autocarro serão ocupados por ordem de chegada.
Grupo mínimo de 32 pessoas.

