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«Agradeço-Vos, Senhor, terdes-
-me chamado a uma mais íntima 
união convosco através do sacra-
mento da Ordem. Ainda hoje me 
confunde ver como escolhestes 
um pobre jovem de apenas 24 
anos para uma missão tão gran-
diosa: ser presença na terra do 
Vosso Coração ardente de amor 
e disposto a oferecer-se em obla-
ção para que todos “tenhamos 
vida e a tenhamos em abundân-
cia”. […] Olho cheio de comoção 
e gratidão para estas três déca-
das de vida sacerdotal. Para as 
primícias, os sete anos em que 
integrei a equipa formadora do 
seminário de Almada. Em cada 
seminarista, um mistério de amor 
e de cuidado pelo vosso Povo, 
que me confiastes para ajudar 
a crescer e a amar-Vos sempre 
mais, na Vossa Igreja. Os vinte 
e um anos como pároco em Fa-
mões e Ramada, em Algés e Cruz 
Quebrada e em Torres Vedras e 
Matacães. Como Vos amei e fui 
amado, no meio e por meio do 
Vosso Povo Santo! Que dons in-
contáveis me concedestes! Como 
me fizestes crescer, também nas 
provações e nas incertezas!»  
(D. Daniel Batalha Henriques. Texto 
lido na homilia da Missa exequial)

Obrigado  
D. Daniel

No dia 3 de novembro, os colaboradores do Comité Organi-
zador Local (COL) da JMJ Lisboa 2023 rezaram a oração do 
Ângelus, às 12h00, como acontece todos os dias. Mas, neste 
dia, num local diferente: à entrada da sede da JMJ, onde vá-
rias placas fazem memória da passagem de diferentes pes-
soas e grupos pelo COL. O objetivo era fazer homenagem, 
após a oração do Ângelus, a D. Daniel Batalha Henriques. 
E essa homenagem aconteceu, com uma breve comunica-
ção do Presidente da Fundação JMJ Lisboa 2023, D. Américo 
Aguiar, afirmando que as homenagens devem ser feitas às 
pessoas em vida! E assim foi, também neste caso, mesmo 
sem a presença de D. Daniel.
Nessa noite do dia 3, uma enfermeira disse ao senhor D. Da-
niel Batalha que os colaboradores do COL se tinham reunido 
ao meio-dia para, depois da oração do Ângelus, homena-
gear o seu episcopado e o seu apoio à realização, em Lis-
boa, da Jornada Mundial da Juventude. Um gesto que ele 
agradeceu. E mais: partilhou que oferecia o seu sofrimento 
pela boa realização da JMJ Lisboa 2023 e para que esses 
dias gerassem encontros de muitos jovens com Cristo Vivo.
Obrigado D. Daniel Batalha Henriques!

“A nossa homenagem, gratidão  
e bênção pelo seu apoio, empenho  
e dedicação à JMJ no Patriarcado e 
de modo especial na região pastoral 
do Oeste... Desde o sonho...”

“A fecundidade do ministério do nosso querido 
D. Daniel foi tão grande. E assim continua a ser, 
irradiando a Páscoa de Cristo. - Aprendamos 
com D. Daniel a viver em ação de graças. Por 
nós e por todos, por nós e para todos!”
(Homilia da Missa Exequial, D. Manuel Clemente, 
Cardeal Patriarca de Lisboa
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Lisboa, Santarém e 
Setúbal: Prioridade 
para o acolhimento

O Comité Organizador Local da 
JMJ Lisboa 2023 promoveu uma 
reunião com as dioceses de Lis-
boa, Santarém e Setúbal, que fica-
rão encarregues do acolhimento 
dos peregrinos durante a Jornada 
Mundial da Juventude. Estes en-
contros regulares permitem afinar 
procedimentos e conjugar esfor-
ços para garantir que tudo estará 
pronto para acolher todos os que 
desejem vir à JMJ. 
Desde logo, e como pede o Papa 
Francisco, a reunião ficou marcada 
pela reflexão promovida sobre o 

Em Santarém, a prioridade tem sido não 
apenas procurar voluntários, mas tam-
bém promover a “recolha dos espaços 
coletivos de alojamento”, tarefa para a 
qual têm contado com “boa colaboração 
dos municípios e das associações” que 
têm sido contactadas, refere o Pe. Ricar-
do Conceição, do COD de Santarém. 

João Marques, do COD de Setúbal, diocese que tem este mês a decorrer 
a peregrinação dos símbolos, destaca a importância de responder ao 
projeto das Igrejas Irmãs, promovido pelo COL, que visa encontrar pa-
róquias que queiram reunir fundos para permitir subsidiar a viagem de 
peregrinos de países mais desfavorecidos e que, de outra forma, não 
poderiam participar nesta JMJ. “Algumas paróquias estão a mobilizar-se 
para isso, a angariar fundos para promover a vinda desses peregrinos”, 
garante este responsável.

Em Lisboa, João Clemente refere três priorida-
des: acolhimento, voluntariado e pastoral. “Fi-
zemos o ponto de situação do levantamento 
de espaços coletivos e famílias de acolhimen-
to, depois percebemos como a nível paroquial 
está a decorrer a angariação de voluntários pa-
roquiais e chefes de equipa para dar resposta 
às necessidades que vão surgir. Finalmente, em 
termos pastorais, vamos entrar em contacto 
com todos os párocos para identificar ministros 
da comunhão que estejam disponíveis, mas por 
outro lado identificar ministros eventuais, es-
colhidos por cada pároco, para naquelas duas 
celebrações – missa de abertura e missa final 
– distribuírem a comunhão”.

fundamento espiritual para o aco-
lhimento dos peregrinos em cada 
família, não como uma necessidade 
logística, mas como uma oportuni-
dade de evangelização e de missão 
pastoral de cada família que assim 
se abre ao outro e à missão. 
Depois, foi também referido a ne-
cessidade de recrutar mais minis-
tros extraordinários da comunhão, 
já que os que existem atualmente 
não conseguirão fazer face às ne-
cessidades durante a semana da 
JMJ. As paróquias já estão a proce-
der a esse trabalho de recrutamen-

to, mas é importante compreender 
que esses ministros terão de estar 
de alguma forma já ligados ao 
evento, seja como peregrinos, seja 
como voluntários, ou através de 
uma credencial especial para esse 
efeito, e só assim poderão atuar 
como ministros extraordinários da 
comunhão (pressupondo que te-
nham, claro, a formação necessá-
ria prévia para esse importante mi-
nistério pastoral). 
Depois, o tempo da reunião foi tam-
bém para resolver dúvidas e ques-
tões dos diferentes COD's presentes. 
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O presidente da Conferência Episcopal Por-
tuguesa (CEP) afirmou no início da Assem-
bleia Plenária da Conferência Episcopal 
Portuguesa, em Fátima, que a edição inter-
nacional da Jornada Mundial da Juventude 
(JMJ), que Lisboa recebe em agosto de 2023, 
precisa do “contributo de todos”.
“Cada vez mais sentimos que só com o con-
tributo de todos – invocando e acolhendo o 
Espírito de Deus – vai ser possível acolher, no 
mesmo Espírito, os jovens de todo o mun-
do e fazer acontecer o milagre do encontro 
com Cristo Vivo”, assinalou D. José Ornelas, 
na abertura da 204.ª Assembleia Plenária da 
CEP, que decorre até quinta-feira.
Falando das várias iniciativas de preparação 
que estão em curso, o bispo de Leiria-Fátima 
indicou que as mesmas não se dirigem ape-

nas aos cristãos, mas pretendem “envolver e 
contar com a colaboração ativa de quantos 
se sentem motivados a juntar-se, na varie-
dade das opções religiosas e sociais, para 
sonhar e lutar por um mundo mais humano 
para todos”, onde as diferenças “sejam res-
peitadas e não constituam motivo de segre-
gação, de conflitos e de guerras”.
“Desejamos, antes, que possa afirmar-se no 
compromisso de cuidar desta terra, dom de 
Deus e casa comum da humanidade e dos 
que nela habitam, para que a ninguém falte 
a liberdade e os meios essenciais para uma 
vida digna, na justiça e na paz”, prosseguiu.
A JMJ Lisboa 2023, que vai decorrer de 1 a 
6 de agosto do próximo ano, foi apresen-
tado como “o maior encontro de jovens a 
nível mundial”.

«Só com o contributo de TODOS vai ser possível acolher 
os jovens de todo o mundo», afirma D. José Ornelas

D. José Ornelas, Presidente da Conferência Episcopal Portuguesa, inscreveu o grupo  
“Bispos de Portugal” na JMJ Lisboa 2023, durante a Assembleia Plenária do episcopado, em Fátima.
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