
Saudação à Igreja que vive em Fajã de Baixo  

Queridos irmãos, passada que é uma semana da minha tomada de posse na comunidade 

paroquial dedicada a Nossa Senhora dos Anjos, cumpre-me agradecer o caloroso acolhimento 

proporcionado no passado sábado, na celebração eucarística das 18h30, por toda a Igreja que 

vive na Fajã de Baixo. 

Nada há melhor para iniciarmos um novo trabalho pastoral do que o inultrapassável 

sentimento de nos sentirmos acarinhados. Queira Deus que eu seja sempre digno da empatia 

sentida na vossa receção do passado dia 22. 

Na próxima semana, começaremos a tratar, com os organismos de corresponsabilidade 

paroquial – Conselho Pastoral Paroquial, Catequese e Conselho Económico –, da construção do 

reino de Deus na nossa freguesia de Fajã de Baixo. 

O tema do corrente ano pastoral nos Açores é-nos dado pelo bispo diocesano: a missionação a 

partir da comunidade paroquial. Esta intenção do bispo D. João Lavrador, que se estende a 

toda a diocese açoriana, parte da visão do Papa Francisco para a Igreja universal. Do Santo 

Padre são bem conhecidas as suas frases a esse respeito: “a Igreja em saída”, “o pescar fora do 

aquário”, “os pastores com cheiro a ovelha”, “o ir ao encontro das periferias”… 

A Igreja ainda está a dar os primeiros passos na missão, por isso mesmo é hora de em conjunto 

procurarmos o engenho para ir ao encontro de todos os irmãos que, querendo conhecer 

Cristo, ainda não conseguiram encontrar o caminho para esse conhecimento. 

Salientamos que as atividades pastorais do corrente ano ficarão marcadas pela visita pastoral 

do Bispo D. João Lavrador, nos dias seis e oito de Abril de 2019. Será um momento de 

expormos ao sucessor dos apóstolos entre nós a realidade da nossa ação apostólica. Que a 

nossa madrinha espiritual Nossa Senhora dos Anjos nos ajude neste caminho que agora se 

inicia. 

Um bom ano pastoral para todos! 

p. José Paulo Machado 


