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AMÉRICA/VENEZUELA - CAM 4: a Igreja americana em missão
permanente, para dar testemunho com a vida
Maracaibo (Agência Fides) – No seu terceiro dia de trabalho, o Quarto Congresso Missionário Americano (CAM
4) e o Nono Congresso Missionário Latino-americano (COMLA 9) se concentraram sobre o tema da urgência da
missão no contexto da nova evangelização e sobre a missão ad gentes. O debate suscitado pelas conferências
propostas pelo Congresso evidenciou ainda outro tema importante: a necessidade de uma “Igreja americana” num
estado de missão permanente.
Segundo as informações enviadas à Agência Fides pelas próprias fontes locais, padre Raul Biord, Vigário
provincial dos Salesianos na Venezuela, um dos conferencistas, desenvolveu esses temas e insistiu no seu discurso
sobre a ideia de que "a Igreja não tem uma missão, é a missão que tem uma igreja". O sacerdote salesiano
explicou que "a Igreja é sacramento ou instrumento para aquela missão. Existe uma Igreja porque existe uma
missão, não vice-versa. Participar da missão é participar da dinâmica do Deus-amor pelas pessoas, porque Ele é a
fonte do amor". Pe. Biord explicou que a "Igreja é enviada em missão, porque Deus é em si mesmo um Deus que
envia. A história da salvação é uma cadeia de continuidade de missões".
Outra conferencista, a teóloga colombiana Consuelo Vélez, destacou que diante de uma Igreja em estado
permanente de missão “o testemunho é fundamental", enquanto "devemos proclamar aquilo que se vive, pregar
aquilo que se vive ... deve ser um testemunho de amor pelos pobres, de serviço aos últimos, este é o compromisso
com a realidade".
Na tarde de ontem, se realizaram os fóruns e os trabalhos em grupos, o intercâmbio e a compartilha de vários
testemunhos missionários partindo de cada experiência de fé. No Congresso, estão presentes mais de três mil
pessoas provenientes de 24 países. (CE) (Agência Fides, 29/11/2013)
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As fotos das sessões do CAM 4: http://fidesorg.blogspot.it :
O site do 4 Congresso Americano Missionário: http://www.venezuelacam4.org.ve:

I contenuti del sito sono pubblicati sotto Licenza Creative Common - http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.it
Pagina 1/1

