
 

 
 

São Paulo, 10 de agosto de 2011 
 

Caríssimas irmãs, 

a ordem do dia, hoje, foi o aprofundamento do tema do nosso encontro: Habitadas pela 
Palavra, traçamos novos caminhos para a missão. Foram dois os relatores: Dom José 
Antônio Peruzzo, bispo de Palmas (PR) e de Francisco Beltrão, e o dr. Gerson Ramos, 
empreendedor do setor livreiro, formador e consultor para as empresas do mercado editorial. 

Dom José Antônio Peruzzo aprofundou o tema sob o ponto de vista socioeclesial, 
guiando-nos nos caminhos sugeridos pelo Sínodo sobre a Palavra de Deus para a Igreja nas 
Américas. Partindo das propostas dos bispos do Continente Americano, Dom José Antônio 
evidenciou a necessidade de superar a concepção restritiva da Palavra como “livro”. A 
Escritura é “performante”, realiza aquilo que diz, na medida em que se vive o encontro 
pessoal com Jesus Cristo. As Paulinas, discípulas e apóstolas da Palavra, deverão multiplicar 
a sua criatividade para que as pessoas se aproximem da Escritura como Pessoa, e orientar tudo 
para a Palavra, a partir da própria vida individual, comunitária, apostólica.  

A grande abertura para o futuro da difusão, sobretudo da livraria, foi o tema da 
exposição do dr. Gerson Ramos. Citando Pe. Alberione, que tem da livraria uma visão atual e 
de vanguarda, o relator evidenciou a necessidade de servir-nos sempre mais das 
oportunidades oferecidas pelos novos meios e pelos social network, fenômeno conhecido e 
utilizado por muitos, sobretudo pelo público das livrarias. O dr. Ramos recordou que o 
“conteúdo” continua a ser a palavra chave também da nova era da informação e propôs oito 
passos concretos para uma ação eficaz sobre os social network.  

Os argumentos não faltam, e também os desafios. Sobre isso as irmãs se confrontaram 
no estudo em grupos, à tarde, chegando, em assembléia, a uma convergência sobre os 
elementos considerados úteis e prioritários em vista do  Projeto apostólico global. 

No anexo, vocês encontram a versão integral das duas relações propostas hoje. 
Obrigada sempre pelas mensagens que nos chegam, de bom encontro e de oração. Como 
amanhã visitaremos os setores apostólicos centrais, nos comunicaremos novamente na sexta-
feira. 

 
ir. Anna Caiazza 

 


