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A delio T orres N eiva

conhecer, amar, para partilhar o evangelho e acolher os valo- “A missao hoje,
res espirituais das outras religioes e das outras culturas. O seu mais que langar
encontro com os outros em nome de Jesus nao e uma amea^a obras e estrupara ninguem, e um acto de comunhao e encontro no qual turas muito detodos poem em comum os seus valores e as suas experiencias pendentes da
religiosas. A LIAM e convidada a ser cada vez mais aberta a ajuda material
comunhao com as outras igrejas e ao dialogo com as outras estrangeira e
religioes.
ajudar a desco
A m issao hoje, mais que lan^ar obras e estruturas brir a identi
muito dependentes da ajuda material estrangeira e ajudar a dade de filhos
descobrir a identidade de filhos de Deus e de povo que pre- de Deus e de
tende caminhar pelo seu proprio pe. Sabendo embora que a povo que prejuda material continua a ser imprescindivel para certas situ tende caminhar
a t e s , o desafio que o futuro lan^a a LIAM e o de alargar os pelo seu
espa^os da sua tenda, abrir-se cada vez mais ao Voluntariado proprio pe.”
Missionario, ao contacto directo com as s i t u a t e s missionarias, as experiencias missionarias dos seus filiados em “A opgao pelos
pobres e carenterras de missao.

ciados sera com
certeza uma das
5.5. Os espa^os da Justiga e da Paz
Do Vaticano II a esta parte, o conceito de m issao linhas de forga
alarga-se cada vez mais a promo^ao dos direitos humanos, a da LIAM do fu
luta pelos valores do reino, ao desenvolvimento integral do turo.”

homem e aos valores da Justi<;a e da Paz e integridade da cria<;ao. E um espa<;o novo que nos desafia. O anuncio do Evan
gelho nao se compraz com as injustas desigualdades sociais,
a viola^ao dos direitos humanos, a injusti^a imerecida e a
marginaliza^ao social de que sao vftima etnias e povos inteiros. A op^ao pelos pobres e carenciados sera com certeza
um a das linhas de for^a da LIAM do futuro. Talvez tenhamos
de pensar menos em esmolas e mais em gestos de comunhao
e partilha porventura de maior risco.

“Todos nao somos demais
para responder
a este desafio
imenso que e o
despertar o
povo de Deus
para a sua vocagao mis
5.6. A comunhao com outras formas da Igreja Missionaria
sionaria.”

Um ultimo desafio diz respeito a comunhao com ou
tras formas vivas da Igreja Missionaria. O conceito de comp e t it o desde ha muito que foi banido do dicionario da mis
sao. Com certeza que dos outros podemos receber estfmulo e
desafio. Mas todos nao somos demais para responder a este
desafio imenso que e o despertar o povo de Deus para a sua
voca^ao missionaria. E uma tarefa que so de maos dadas, no
respeito pela diversidade de cada movimento, poderemos
levar a acabo.
Celebrar os 70 anos da LIAM nao e apenas uma viagem ao passado. E um desafio ao nosso futuro e aos tempos
novos que se anunciam.

“Celebrar os 70
anos da LIAM
nao e apenas
uma viagem ao
passado. E um
desafio ao
nosso futuro e
aos tempos
novos que se
anunciam.”
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