
20 de janeiro 
 
O dia, iniciado com a celebração eucarística presidida pelo superior provincial 
da Sociedade São Paulo, pe. Vincenzo Marras, foi dedicado ao tema da  
economia em relação à missão.  
Na sua relação, ir. Annamaria Gasser ajudou-nos a entrar «no mundo das 

lógicas e das leis que regularam a economia no último 
século, e a tentar entender as dinâmicas que estão 
mudando também a visão e a aplicação dessa ciência». O apelo é o de 
modificar alguns parâmetros do nosso agir, se queremos não apenas manter, 
mas também ampliar e desenvolver as nossas atividades. Na realidade, o 
fator econômico incide, e muitas vezes condiciona, as nossas escolhas 

apostólicas.  
 
Por essa razão, ir. Gabriella Santon, ecônoma geral, dando continuidade às 
reflexões já consideradas em encontros anteriores, sublinhou a necessidade 
do equilíbrio entre apostolado e economia, um dos maiores desafios a ser 
enfrentado, porque «a economia está a serviço do apostolado». É preciso 
aquela sábia administração que é, essencialmente, colaboração e 
coordenação entre os setores apostólicos, a busca do justo equilíbrio entre  
resultados e custos, boa organização. 
 
Depois de um interessante confronto com as relatoras, à tarde as participantes se alternaram para 

apresentar, brevemente, as projeções sobre o futuro das nossas livrarias na 
Europa, um caminho aberto à esperança, sinalizado pela colaboração entre 
nós e com os leigos. 
Ir. Battistina, a nossa facilitadora, retomou, depois, algumas conclusões 
amadurecidas em Frankfurt (outubro de 2011) no encontro das irmãs 
encarregadas da Editoria na Europa e as propostas nascidas do encontro 

sobre Habitar a rede e o uso do digital (Roma, setembro de 2011). Nos trabalhos dos próximos 
dias, dedicados à elaboração do Projeto global continental, também aquelas conclusões e propostas 
terão uma papel importante. 
 
Continuam a chegar mensagens de saudações através do site. Obrigada a quantas estão nos 
acompanhando com o afeto e a oração.  

 
 
 
 
 


