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1
AtÓ que todos Tenham o Suficiente

Nós não estamos contando uma história, nós a vivemos.
Juana McCarthy, SNDdeN

Reconhecemos o chamado de Deus numa consciência crescente 
em todo o mundo 

da dignidade e valor de cada pessoa, raça e nação. 
Constituições 20

Observações Introdutórias

O Fundo Jubileu (FJ) das Irmãs de Notre Dame de Namur (SND-
deN) oferece um modelo importante para a melhoria e manutenção 
da qualidade de vida e da missão. Criado em 1999, o Fundo com-
plementa as despesas de formação, educação e subsistência da SN-
DdeN na África e na América Latina, o “Sul global”. A história do FJ, 
conforme escrita neste livro, entrelaça elementos de espiritualidade, 
compromisso e financiamento. A história torna visível a influência do 
FJ na promoção da unidade dentro da Congregação, bem como da 
dignidade da vida e da missão na África e na América Latina. É uma 
história de gera transformação e gratidão contínua.               

Ao longo dos anos, as Irmãs têm conversado em diferentes en-
contros sobre os propósitos, os processos e as influências delas, 
através do uso de vários métodos. Ainda assim, vinte anos depois, 
muitas outras SNDdeN e colaboradores continuam perguntando 
como o Fundo funciona, sobre sua sustentabilidade e a preparação 
das Irmãs no Sul global para a vida após o Fundo Jubileu. De um 
ponto de vista superficial, a Congregação tem oferecido um fluxo 
constante de informações que pode ajudar a responder às questões 
levantadas. No entanto, de um ponto de vista mais profundo, as per-
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guntas convidam toda a Congregação a avaliar seus recursos huma-
nos e financeiros e a reorganizar seus fundos para a vida e a missão. 
Em outras palavras, as perguntas levam a Congregação a “Assuntos 
de Maior Importância.”

Como parte do FJ, a Congregação instituiu encontros de educação 
financeira, posteriormente denominados como Encontro das Tesou-
reiras do Sul (STM), para aumentar a capacidade das Irmãs de orçar 
e contabilizar os recursos. O primeiro STM ocorreu em dezembro 
de 2003 em Roma. Participantes incluídas: Tesoureiras da Unidade; 
uma representante da equipe de liderança da Unidade; uma Irmã 
trainee de cada Escritório de Finanças da Unidade; tradutores; mem-
bras do Gabinete de Finanças Congregacional (CFO): a Tesoureira 
Geral Lorraine Connell, a Tesoureira Geral Assistente Juana McCarthy 
e a consultora Clare Lorenzatti1; bem como a Equipe de Liderança 
Congregacional (CLT). Desde então, o grupo continua se reunindo 
anualmente. Embora as participantes do STM tenham mudado com o 
tempo, a composição do CFO permaneceu a mesma. 

Nos primeiros doze anos, as STM aconteceram no Norte, em 
Roma, na Itália, e em Namur, na Bélgica. A décima terceira sessão 
anual aconteceu no Sul, em Nairobi, no Quênia. Como de costume, 
Lorraine Connell e Juana McCarthy apresentaram um resumo da his-
tória do FJ às participantes. Logo depois, Masheti Wangoyi, membra 
recém-eleita da CLT, pediu que escrevessem a história. Prontas e 
eficientes como são, as duas Irmãs enviaram à CLT um documento 
com vários trechos. Na esperança de incluir alguns dados qualitati-
vos, Masheti se ofereceu para se juntar a Lorraine e Juana na con-
clusão da tarefa.

1 A Sra. Clare Lorenzatti serviu à Congregação em diferentes funções: como consultora da Brenner, 
McDonagh e Tortolani (BMT); Administradora de Finanças Congregacionais, como consultora, parte 
da equipe do CFO de Educação Financeira nas STM.
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Entendemos que escrever a história do FJ era uma oportunidade 
de documentar parte do legado Congregacional da missão, e prestar 
contas às pessoas cujas contribuições sustentam a vida e os ministé-
rios no Sul. O livro também seria outra forma de compartilhar a histó-
ria do Fundo. Quando começamos a escrever este livro, o proverbio 
brasileiro, “Quem não tem cão, caça com gato”  - expressou bem os 
nossos sentimentos. Não tínhamos o tipo de confiança que alguém 
teria ao caçar com um cachorro. Em vez disso, nos sentimos como 
caçadoras entrando na floresta com um gato! 

Não tendo respostas organizadas e diretas às perguntas feitas so-
bre o Fundo, e sentindo que nossas limitações excediam nossas for-
ças, nos inspiramos nas palavras do Papa Francisco: “Olhe para o 
passado com gratidão, viva o presente com paixão e abrace o futuro 
com esperança.” Relembramos dos modos de vida e da qualidade 
dos ministérios no Sul global  antes do FJ e de outros projetos como 
o fotovoltaico. Avaliamos a situação atual do Fundo, vimos sua in-
fluência e entendemos seu significado. Cheias de sincera gratidão e 
esperança no futuro, fomos inspiradas a escrever. 

Este livro, Paixão pela Missão, é um produto de dados de uma 
variedade de fontes e recursos, incluindo relatórios, conversas pre-
senciais, experiências pessoais e coletivas. Embora excluamos alguns 
detalhes devido ao sigilo financeiro, o livro descreve o espírito, o 
propósito e o processo do FJ como um agente de mudança. Nomes 
e imagens incluídos neste livro servem como indicações válidas de 
que o Fundo é uma conquista de muitos. Eles também mostram as 
mudanças demográficas com as Irmãs do Sul passando de minoria 
para maioria no grupo. 

Em 2 de fevereiro de 1804, quando as fundadoras da SNDdeN, 
Marie Rose Julie Billiart e Françoise Blin de Bourdon, pronunciaram 
seus votos religiosos, elas não sabiam que seu pequeno grupo, Irmãs 
de Notre Dame (SND), cruzaria as fronteiras para se tornar a SND-
deN, nem que a Congregação se tornaria uma grande entidade nos 
cinco continentes. Inspiradas pelo Espírito Santo, as Irmãs cruzaram 
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fronteiras sociais, políticas e econômicas. Em 1807, o grupo mudou-
-se do território francês para o belga e, em 1840, algumas Irmãs “caí-
ram nas águas”, cruzando as fronteiras continentais em direção aos 
Estados Unidos da América. Em 1844, outras membras da Congrega-
ção foram para a Inglaterra, e a expansão no Norte global continuou. 
Durante os primeiros oitenta anos de missão nos EUA, a Matriz na 
Bélgica apoiou essas missões com membras adicionais, dinheiro e 
materiais para sustentar a vida e as obras das Irmãs. Quando as Irmãs 
dos EUA conseguiram se sustentar com os recursos humanos e finan-
ceiros, a Bélgica redirecionou seu apoio para outras partes carentes 
do mundo. 

Em 1859, a SNDdeN estendeu-se pela primeira vez ao Sul global 
- Guatemala. Embora as Irmãs tenham ficado apenas dezesseis anos 
na Guatemala, elas plantaram a semente Congregacional no Sul. Em 
1894, as Irmãs foram para a África, e em 1962 para a América Latina. 
Escrever sobre dois continentes como o “Sul global” não significa 
sugerir, como pode ter sido inferido, que os muitos países e povos 
desses continentes são iguais, em ascensão e queda como um só. 
Tal sugestão seria uma falsificação ingênua de nossa experiência. 
As semelhanças são tão numerosas quanto as diferenças dentro e 
entre a África e a América Latina. Cada continente é uma tapeçaria, 
assim como cada país: Congo-Kinshasa, Quênia, Nigéria, África do 
Sul, Zimbábue, Brasil, Peru, Nicarágua. Cada um tem uma história, 
estruturas, problemas, potencial e oportunidades únicas. Cada um 
tem pessoas cujo sentido de unidade e responsabilidade são infini-
tos. Ao longo dos anos, a Congregação tem demonstrado a essência 
de nossas relações humanas e religiosas, mostrando que o bem-estar 
de um indivíduo não tem sentido a menos que seja o bem-estar de 
todos. 

Inicialmente, as Irmãs do Norte global, também chamadas de 
“Unidades emissora”, serviram em colônias associadas aos países de 
origem delas. Suas respectivas Unidades eram responsáveis por dar 
apoio às despesas de subsistência e do ministério no Sul, conhecida 
como a “Unidade receptora”. Por exemplo, a Bélgica enviou mem-



5

1: Ató que todos Tenham o Suficiente

bras, dinheiro e materiais para o Congo, enquanto a Grã-Bretanha 
apoiou a África Austral/Rodésia. Embora a SNDdeN tenha chegado 
ao Congo quatro anos antes de ir para a África Austral/Rodésia, a 
Congregação começou a acolher novas vocações nesta em 1938, vin-
te anos antes de aceitar a primeira mulher congolesa em 1959. Esses 
eventos e decisões mostram que as Unidades são semelhantes e dife-
rentes, e que algumas estruturas políticas, eclesiais e Congregacionais 
realmente encorajam e limitam as possibilidades. 

Após a independência política da maioria dos países no Sul, a 
Congregação mudou sua forma de se organizar para a missão. As 
Irmãs poderiam servir em um país que não tinha nenhuma afiliação 
anterior com os países de origem delas. Como resultado, Irmãs de 
diferentes Unidades emissoras poderiam trabalhar em uma Unidade 
receptora. Grupos de Irmãs foram das Unidades nos Estados Unidos 
para o Japão, Brasil e Quênia, e da Grã-Bretanha para a Nigéria, Peru 
e Nicarágua. 

As mudanças no Sul global, durante a década de 1980, incluíram 
novas vocações em todas as Unidades e um resultante lento, mas 
constante, aumento no número de Irmãs. No processo, tornou-se 
evidente a necessidade de financiamento adicional para apoiar a 
formação, educação e despesas de subsistência das Irmãs. Naquela 
época, algumas missionárias começaram a retornar às suas Unidades 
de origem. Suas saídas se traduziram em redução de receita para as 
Unidades receptoras. Ao mesmo tempo, as Unidades no Norte global 
estavam vivenciando um aumento nas despesas com saúde e idosas, 
com um declínio no número de membros e novas vocações. Tam-
bém haviam mais Irmãs mudando de cargos de ensino remunerado 
para ministérios sociais e pastorais com pessoas carentes e incapazes 
de pagar pelos serviços que recebiam; portanto, uma redução na 
receita. A Figura 1 ilustra as tendências de filiação da Congregação 
de 1963 a 2019.
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Figura 1: Tendências de Filiação da Congregação

Diante dessas tendências, a Congregação passou a pensar de for-
ma diferente e agir estrategicamente para apoiar cada Irmã com jus-
tiça e infinito respeito, ao mesmo tempo apoiando a vida de suas 
membras e suas atividades. Até então, cada Unidade emissora finan-
ciava “sua” Irmã ou Irmãs, que recebiam e usavam presentes e doa-
ções para seu ministério. Cada Unidade emissora também financiou 
as despesas de subsistência, saúde e passagem aérea de sua Irmã ou 
Irmãs no Sul. Como a situação financeira das Unidades emissoras 
era diferente, este método de financiamento era parcial e irregular, e 
criou mais problemas do que as Irmãs poderiam imaginar. Isso enco-
rajou uma mudança da abordagem comunitária para a individual em 
relação à missão, e promoveu o aumento das ‘que tem’ e ‘que não 
tem’ nas Unidades receptoras. 

A partir da década de 1970, a Congregação começou a buscar 
formas organizadas de financiamento da vida e dos ministérios no 
Sul global. Comprometidas com o enfrentamento de estruturas que 
geram e sustentam a indignidade das pessoas, as Irmãs adaptaram 
e mudaram as abordagens para promover e manter a vida e os ser-
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viços comunitários. No Capítulo Geral de 1984, a Irmã Anne Mary 
Donovan, Tesoureira Geral, solicitou que a Congregação aumentasse 
as interações e colaborações para enfrentar os desafios do futuro de 
uma maneira mais eficaz. 

Em resposta, a Congregação convocou muitas sessões para refle-
tir, planejar e avaliar as decisões e abordagens de suas obras no Sul 
global. Gradualmente, a Congregação abraçou o passado à medida 
que continuou criando espaços que permitiram que o novo emer-
gisse. Esses esforços deram origem ao Fundo Jubileu, cuja filosofia e 
espírito estão profundamente enraizados nos valores do Evangelho e 
na espiritualidade da Congregação. A história do FJ ajuda a ver que 
a missão não é um caminho nem um destino. Em vez disso, a trilha 
é a missão, na qual as Irmãs vivem “caminhando” um passo de cada 
vez. A Congregação continua empenhada na promoção da qualidade 
na formação, na educação profissional e na vida comunitária, o que, 
por sua vez, promove um aumento gradual do número de Irmãs. Os 
orçamentos da Unidade incluem membras e candidatas, embora o 
número de noviças e postulantes varie frequentemente. Cada unida-
de contabiliza todas que se alimentam. A Figura 2 mostra o número 
crescente de Irmãs no Sul global. 

 

Figura 2: Tendências de Filiação no Sul Global
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Tem ocorrido uma diminuição contínua de Irmãs e das finanças 
no Norte global e um crescimento constante no Sul global, levando a 
Congregação a um novo espaço de uma intersecção sem preceden-
tes. O passado depende da memória e é história, o presente é exi-
gente e o futuro é nebuloso. Nesta intersecção, a Congregação possui 
muitas opções, mas tempo limitado. Adotar a política de avestruz, 
de esperar para ver como as coisas evoluem ou agir impulsivamente 
apenas para acabar com o desafio pode levar à nossa extinção mais 
cedo ou mais tarde. 

O fato de a atual intersecção dar à Congregação a oportunidade 
de pensar diferente, organizar-se estrategicamente e avançar para o 
futuro com coragem nunca foi tão claro e forte. O futuro da Con-
gregação depende do que fazemos e de como o fazemos agora, 
quando ainda temos nossa autonomia mental e física. Este momento 
nos convoca a: guardar nossas preciosas memórias com gratidão e 
transcendê-las com coragem; navegar no presente com paciência e 
disposição para ouvir; e acolher o futuro gentilmente com graça. 
A situação é como se Kwame Nkrumah estivesse nesta intersecção 
hoje, nos dizendo: “Não seguimos nem para Leste, nem para Oeste: 
Seguimos em frente”2, para a missão, que é maior do que qualquer 
direção, indivíduo ou grupo. 

Hoje, as Irmãs no Sul global estão pedindo fundos para o de-
senvolvimento de alguns projetos de geração de renda que possam 
ajudar a promover e sustentar a missão. O apelo delas vem da ex-
periência com o efeito transformador do FJ na formação, educação, 
vida comunitária e o efeito resultante nas atividades apostólicas das 
Irmãs. O que podemos fazer juntos em resposta a este apelo?

Resumo do livro

Este Capítulo Um, até que todas tenham o suficiente, destaca a 
ideia, o propósito e os valores do Fundo Jubileu; apresenta uma 

2 https://www.dw.com/en/kwame-nkrumah-fighting-for-a-united-africa/a-42091283 
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síntese do compromisso e das atividades da Congregação no Sul 
global e oferece uma visão geral do livro. O Capítulo Dois, cruzando 
as fronteiras para a missão, apresenta uma sinopse de algumas fron-
teiras políticas e sociais cruzadas pelas Irmãs na busca da promoção 
e compartilhamento da bondade de Deus. Lá, destacamos mudan-
ças políticas e eclesiásticas que ajudaram na expansão da missão no 
Sul, especialmente na África. Destacamos também alguns desafios e 
oportunidades vivenciados pelas Irmãs, e mostramos que os limites 
são construções que promovem e proíbem possibilidades. 

O Capítulo Três, passo a passo em direção ao Fundo Jubileu, pode 
ser desafiador para alguns leitores devido ao seu foco histórico. No 
entanto, ele ajuda a estabelecer o pano de fundo necessário para a 
história do Fundo Jubileu, mostrando como, sendo SNDdeN, não 
mudamos o que vimos, mas em como vimos a missão no Sul global. 
Como Congregação, nossas percepções e abordagens mudaram, mas 
nossos valores e compromisso permanecem inalterados. O Capítulo 
Quatro, educação financeira para a missão, necessariamente o mais 
longo, descreve o processo e o conteúdo do processo de educação 
financeira implementado por meio dos Encontros anuais das Tesou-
reiras do Sul (STM). Ele destaca os itens da agenda anual, as ativida-
des e a influência do Fundo Jubileu no Sul global e em toda a Con-
gregação de 2003 a 2019. Consiste em três seções: iniciação, ajuste e 
expansão do ensino e aprendizagem. As três seções revelam o valor 
das iniciativas que emergem de “baixo”, das pessoas cujas vidas são 
afetadas pelas ações. Mostra que com paciência, planejamento, per-
sistência e confiança, a mudança acontece! 

O Capítulo Cinco, sustentando a missão, usa exemplos do Sul glo-
bal para mostrar a notável influência do FJ. Limitamos os exemplos 
aos quatro pilares da vida religiosa e da missão: vida espiritual, vida 
comunitária, vida intelectual e vida apostólica. Lá, tentamos mostrar 
o desejo das Irmãs de investir em projetos locais para obter fundos 
adicionais para a promoção e manutenção da qualidade de vida. O 
Capítulo Seis, conclusões e reflexões, reitera que o FJ é um agente 
de mudança e conversão. 
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Mapa Global: SNDdeN além das Fronteiras Políticas
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2
Cruzando Fronteiras pela Missão

A missão faz parte da nossa identidade como cristãos; nos torna 
responsáveis por possibilitar que

todas as pessoas entendam sua vocação..., 
reconheçam sua dignidade e 

apreciem o valor intrínseco de cada vida humana.3 

A visão e a esperança de Júlia eram que suas Irmãs 
iriam pelo mundo, proclamando o quanto Deus ama e cuida de 

todos os povos. 
Constituições 7

Comentários Iniciais 

A literatura sobre a Congregação das Irmãs de Notre Dame de Na-
mur (SNDdeN) tem diversas fontes, perspectivas, percepções e abor-
dagens, mas um fio condutor comum: a missão. As obras das Irmãs 
tornam a bondade de Deus notavelmente visível e fazem com que 
as pessoas realizem ações na promoção da dignidade e da liberdade 
de vida. Assim, o valor da soma da diversidade é mais significativo 
do que suas partes. Este capítulo ajuda a mostrar o compromisso da 
Congregação em apoiar as Irmãs para que tenham o que precisam 
para a vida inteira.

Mudar-se para diferentes partes do mundo nunca foi em si um fim 
para a Congregação. Ao contrário, era parte de um processo contínuo 
inspirado e impulsionado pelos valores do Evangelho que apoiavam 

3http://w2.vatican.va/content/francesco/en/messages/missions/documents/papa-frances-
co_20190609_giornata-missionaria2019.html
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a dignidade e a liberdade de vida. Aquelas que foram para as missões 
podem não ter sido super corajosas. A fé e o compromisso das Irmãs 
as conduziram para além de seus medos, fora do conforto de suas 
casas, em lugares, sociedades e sistemas desconhecidos na África e 
na América Latina. Ao longo da trajetória da missão, as estruturas so-
ciais e políticas continuaram mudando e moldando a profundidade 
e a amplitude da injustiça sistêmica que entravava as capacidades e 
possibilidades das pessoas. Essas mudanças eram lembretes constan-
tes do desdobramento da natureza da missão e da luta ao longo da 
vida pela dignidade e pela liberdade de vida. As missionárias viveram 
com a tensão de se sentirem desenraizadas enquanto ansiavam por 
integração, enquanto viviam os tempos gloriosos e sombrios no Sul 
global. 

O Papa Francisco4 nos lembra que “Missão, é  ‘ser enviado’ para 
promover a conversão nas pessoas enviadas e naqueles que recebem 
sua mensagem.” O quanto essas Irmãs navegaram nas diversas pai-
sagens do Sul muitas vezes as surpreenderam, assim como a quem 
serviram. As Irmãs também ficaram maravilhadas com a aceitação, 
solidariedade e apoio que receberam dos povos de lá ao comparti-
lharem generosamente a riqueza de suas culturas e espiritualidades 
com esperança contagiante.

Embora a história do FJ esteja limitada ao Sul global, a discussão 
seria incompleta sem referências à toda Congregação, que nos últi-
mos 215 anos serviu nas Unidades de muitos países, conforme mos-
trado na Tabela 1. 

4  Papa Francisco, 2018. Na Congregação para a Evangelização dos Povos, Pontifícias Obras Missioná-
rias, 2019. Batizada e Enviada; A Igreja de Cristo em Missão no Mundo, Mês Missionário extraordinário, 
outubro de 2019. pg 21, Edizioni San Paolo, Milão, Itália.
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Tabela 1: Configurações SNDdeN entre Fronteiras 
Nº. Unidade ou Província Início Encerrado ou Unificado

1 Bélgica/França 1804 Tornou-se Bélgica Sul/França em 1968

2 Ohio - EUA 1840

3 Oregon - EUA 1844 1853

4 Grã-Bretanha 1844

5 Califórnia - EUA 1851 2014 Unificado, EUA SNDdeN EUA L/O

6 Guatemala 1859 1875

7 Congo-Kinshasa 1894

8 África Austral/Rodésia 1899 1975 Separado em 2 Unidades
2002 Unificado em ZimSA

9 Waltham (Massachusetts), 
EUA

1922 1973

10 Japão 1924

11 China 1929 1948

12 Itália 1931 2002 Comunidade em Missão

13 Maryland - EUA 1934 2009 Unificado com Ohio

14 Connecticut – EUA 1959 2014 Unificado, EUA SNDdeN EUA L/O

15 Brasil 1962

16 Nigéria 1963

17 Quênia 1965

18 Norte Bélgica 1968 1968 Separado da Bélgica/França

19 Peru 1970

20 Boston e Ipswich – EUA 1973 2014 Unificado, EUA SNDdeN EUA L/O

21 Nicarágua (projeto) 1981 2007 Unificado com Peru

22 SND Comunidades de 
Base - EUA

1989 Separado de Maryland 

23 Chesapeake – EUA 1990 1990 Separado de Maryland 
2014 Unificado, EUA SNDdeN EUA L/O

Em 1859, a primeira Unidade do Sul começou quando o Arcebispo 
da Cidade da Guatemala acolheu a SNDdeN da Província da Bélgica/
França. Com suas vidas e obras, as Irmãs atraíram novas vocações e 
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iniciaram um Programa de formação em 1860. Em apenas 15 anos, 
trinta e sete (37) mulheres guatemaltecas se tornaram SNDdeN. Infe-
lizmente, a turbulência política incessante tornou impossível para as 
Irmãs permanecerem no país. 

A Matriz belga encerrou a missão em 1875. Então, uma guatemal-
teca voltou para sua família enquanto as outras optaram por ingressar 
nas unidades da Califórnia ou de Ohio. Embora a primeira missão da 
Congregação no Sul tenha durado apenas dezesseis anos, suas raízes 
eram profundas e permaneceram vivas, mais como uma árvore que 
parece estar morta durante o inverno e ainda assim floresce gradual-
mente na primavera e desabrocha no verão. 

Cerca de 20 anos depois, em 1894, a Matriz em Namur, Bélgica, 
enviou membras ao território do Congo Belga na África. Em 1924, a 
Unidade de Massachusetts enviou suas primeiras missionárias para o 
Japão. No início, as Províncias emissoras deram apoio às Irmãs que iam 
de uma Província no Norte global para uma Missão no Sul global, as-
sumindo a responsabilidade por sua missionária e SNDdeN adicional, e 
fornecendo os recursos financeiros e materiais necessários para a mis-
são. Essa estruturação parecia contribuir para a percepção pós-colonial 
de que diferentes países do Norte “possuíam” certas partes do Sul.

 Durante a década de 1960, as Irmãs se mudaram para a África e 
América Latina, e criaram espaços com propósito, buscaram signifi-
cados com paixão e abriram horizontes com esperança. À medida 
que os cenários políticos e sociais mudaram, também mudaram os 
métodos das Irmãs de apoiar a missão no Sul global. Os seguintes 
resumos históricos das Unidades destacam as necessidades às quais 
as Irmãs atenderam e algumas de suas redes de contato iniciais, de-
safios e crescimento. Os dados usados são extraídos do “Women of 
Resource” (Mulheres de Recursos - 1987), bem como de orçamentos 
e planos das Unidades para 2019. Os resumos revelam fatores sociais 
e políticos que ajudam a moldar os recursos humanos e financeiros 
da Congregação. Percebemos que as fronteiras são construções so-
ciais que tanto promovem quanto limitam possibilidades. 
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Congo-Kinshasa – 1894

Durante a década de 1880, os imperialistas europeus envolveram-
-se em uma intensa rivalidade por recursos nos territórios africanos, 
no que se tornou conhecido como a “Partilha da África”. Neste perío-
do, também ocorreu a “primeira onda” de atividade missionária, ou-
tro elemento da colonização da África. Em 1894, a primeira SNDdeN 
veio da Bélgica para o “Estado Livre do Congo” (1885-1908), consi-
derado, na época, propriedade privada do Rei Leopoldo II. Eventual-
mente, curvando-se à pressão internacional, o reino belga reivindi-
cou o território como sua colônia. Com o nome de Congo Belga até 
sua independência em 1960,  quando o país ficou conhecido como a 
República Democrática do Congo (RDC). Esse mesmo país também 
era conhecido como Zaire de 1971 a 1997.

Em 1894, os Padres da Companhia de Jesus (Jesuítas) convida-
ram a SNDdeN para trabalhar com mulheres e crianças libertadas 
da escravidão na parte ocidental do Congo. As Irmãs chegaram e 
se fixaram em Kimwenza, e crianças vieram em busca de ajuda. Em 
1896, a Bélgica enviou mais cinco Irmãs para fundar outra missão 
em Ndembo. O governo colonial concedeu às Irmãs concessões 
de terras para cultivo para sustentar as crianças. No entanto, após 
a turbulência política do início dos anos 1900, e pelo fato de o 
solo não ser fértil o suficiente para sustentar o número crescente 
de crianças, as Irmãs transferiram algumas crianças para Kisantu 
e Lemfu. A Bélgica enviava regularmente mais Irmãs, o que lhes 
permitiu expandir e criar novos locais de ministérios. Irmãs mais 
experientes, na missão no Congo, sempre acompanhavam as re-
cém-chegadas para dar apoio. Elas estabeleceram casas e ministé-
rios nas regiões do Congo Central e do Kwango, e começaram a 
treinar um grupo de mulheres congolesas para se tornarem uma 
nova Congregação, as Irmãs de Santa Maria de Kisantu. Às vezes, a 
SNDdeN e os Jesuítas trocavam propriedades para atender melhor 
às suas necessidades. Em 1959, a Congregação aceitou a primeira 
mulher congolesa na SNDdeN.
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Em 1987, algumas Irmãs estavam recebendo bolsas, mas muito 
poucas recebiam salários integrais. A Província do Sul da Bélgica/
França mantinha um Fundo para as despesas de subsistência e saú-
de de todas as Irmãs no Congo. Desde a criação do FJ, a Unidade 
conseguiu formar suas membras em diversos campos, incluindo 
educação, saúde, agricultura, trabalho social e pastoral, serviços 
jurídicos e canônicos e engenharia arquitetônica. Em 2019, o Con-
go tinha 18 comunidades, 118 irmãs, 3 noviças e 10 postulantes. A 
Unidade possui Irmãs servindo na Bélgica, França, Quênia e África 
do Sul.

África Austral – 1899 

A primeira SNDdeN veio da Grã-Bretanha para a África Austral em 
1899, uma época em que a África do Sul estava prestes a se envol-
ver na guerra Anglo-Boer pelo controle da África do Sul. As Irmãs 
foram para o que mais tarde seria chamado de Rodésia do Sul, mas 
em termos de Igreja, era referido como o Território Missionário do 
Zambeze, assim chamado pelos Padres Jesuítas.  Elas abriram uma 
escola para crianças negras em Empandeni e, em 1904, mudaram-se 
13 quilômetros em direção a Embakwe, para abrir outra escola para 
crianças e, posteriormente, um internato para meninos e meninas de 
cor. Em 1907, a SNDdeN foi convidada a abrir uma escola para meni-
nas brancas em Kroonstad, África do Sul, e em 1916 outra escola foi 
aberta no município limítrofe para crianças falantes do SeSotho (idio-
ma local). As Irmãs continuaram abrindo novas escolas na Rodésia 
do Norte e na África do Sul para crianças negras e brancas. 

Em 1938, as Irmãs acolheram as duas primeiras vocações sul-afri-
canas brancas na África do Sul e, a partir da década de 1950, houve 
várias tentativas fracassadas de acolher jovens de cor na Congrega-
ção da Rodésia. Em 1971, a SNDdeN fez uma declaração de missão 
comprometendo-se a trabalhar entre as pessoas que “ficaram pobres” 
nos dois países, desistindo de suas escolas para meninas brancas na 
África do Sul. Elas continuaram com as duas escolas para crianças 
negras, em Kroonstad e Soweto. 
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Entre 1899 e 1975, a SNDdeN na África do Sul e Rodésia formou 
uma Unidade. Em 1975, a Unidade se dividiu em duas: Unidade 
África do Sul, and Rhodesia. Em 1980, quando a Rodésia alcançou a 
independência política da Grã-Bretanha e se tornou conhecida como 
Zimbábue, assim a Unidade ficou conhecida como Zimbábue. Em 
1987, a Unidade do Zimbábue tinha duas casas próprias, uma em 
Pumula e outra em Harare, e cinco residências na África do Sul. Em 
2002, a África do Sul e o Zimbábue se reunificaram e ficaram conhe-
cidos como Unidade ZimSA. Algumas Irmãs recebiam salários ou 
bolsas e os juros de uma carteira de investimentos saudável cobriam 
suas outras despesas de subsistência. 

Mais Fronteiras do Sul

Por várias décadas, sucessivos papas pediram o fim de todas as 
formas de nacionalismo e etnocentrismo, e encorajaram o desenvol-
vimento da evangelização no Sul global. Eles recomendaram, por 
exemplo, a ordenação de muito mais clérigos locais como bispos. 
O Concílio Vaticano II (1962-65) convidou uma maior participação 
dos leigos, incluindo as religiosas, na tomada de decisões na vida e 
na missão da Igreja. Do Vaticano II saiu o decreto Perfectae Caritatis 
sobre a Adaptação e Renovação da Vida Religiosa, que exortava as 
congregações religiosas a rever suas constituições e práticas à luz das 
realidades atuais e das possibilidades futuras.

De 1950 a 1960, o Sul global testemunhou sua segunda onda 
missionária, exatamente quando as colônias estavam se emancipan-
do. Em muitos países africanos, a expulsão política dos coloniza-
dores deixou a população local nas mãos de seus administradores 
regionais. As nações africanas, incluindo a RDC, expulsaram alguns 
missionários juntamente com os colonizadores, enquanto outros pu-
deram permanecer e continuar o trabalho. A liberdade política das 
ex-colônias possibilitou que as Irmãs se mudassem para países que 
não tinham vínculos com os governos nacionais delas. O apelo do 
Papa Pio XII para o clero local, incluindo religiosos e religiosas, o 
Concílio Vaticano II e o encorajamento contínuo do Papa João XXIII 
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serviram para renovar a motivação para a missão. Mais Irmãs da Eu-
ropa, dos EUA e da Ásia foram para o Brasil, Nigéria, Quênia, Peru e 
Nicarágua, e a Congregação começou a aceitar mulheres de origem 
africana e latina nesses países. 

Brasil – 1962

A Unidade Brasil começou com SNDdeN de diferentes Unidades 
nos EUA. Essas Irmãs foram para abrir escolas, mas acabaram acom-
panhando as populações que se deslocavam para o oeste, na direção 
das fronteiras e florestas na esperança de encontrar segurança e um 
pequeno pedaço de terra para chamar de lar. As Irmãs trabalharam 
com as Comunidades de Base (CEBs), a Igreja e outras organizações 
não governamentais oferecendo estudos bíblicos, treinamento de al-
fabetização de adultos, serviços de saúde alternativos e Programas 
para o uso sustentável da terra. Algumas das Irmãs estiveram envolvi-
das no Conselho Indigenista Missionário (CIMI) e na Comissão Pasto-
ral da Terra (CPT), grupos criados e defendidos pela Conferência Na-
cional dos Bispos do Brasil (CNBB). Elas também trabalharam com 
o People’s Health Movement (PHM), uma articulação internacional de 
movimentos populares locais de saúde em todo o mundo.

Com o subsídio do Fundo de Desen-
volvimento Internacional SNDdeN, a Uni-
dade Brasil comprou uma casa em 1987 
para formação e encontros. As fontes de 
financiamento para a Unidade incluíram as 
Províncias emissoras nos Estados Unidos, 
bolsas internas e doações em espécie. As 
Irmãs caminhavam com as pessoas a quem 
serviam e vivenciavam uma transformação 
dentro delas. O entendimento e a paixão 
delas pelo chamado universal na promo-
ção da integridade da criação era profun-
do. A irmã Dorothy Stang, da Unidade de 
Ohio, trabalhou com a Comissão Pastoral 

Dorothy Stang, SNDdeN
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da Terra em defesa dos pequenos agricultores e do meio ambiente, 
especialmente da Floresta Amazônica. Lembre-se que, Dorothy iden-
tificava-se com os pequenos agricultores que lutavam para encontrar 
terras para trabalhar e criar suas famílias. 

Atiradores contratados mataram Dorothy em 2005, pois ela defen-
dia os direitos da pequena agricultura familiar e sua crença de que 
“a morte da floresta é o fim de nossas vidas”. O espírito de Dorothy 
ainda está vivo em Anapu, mesmo entre as novas famílias que nun-
ca a conheceram pessoalmente. Como Dorothy, as famílias não vão 
embora; com a luta, elas obtiveram as terras que pretendem proteger. 
Em 2019, o Brasil possuía 12 SNDdeN: 8 brasileiras e 4 expatriadas. 
A noção de Deus dos brasileiros transcende suas experiências de 
marginalização. 

Nigéria - 1963

As Irmãs da Província Britânica foram para a Nigéria em 1963. Eles 
começaram a trabalhar em clínicas de saúde e em uma escola de en-
sino médio para meninas em Oro, estado do Kwara. Inicialmente, as 
Irmãs recebiam salários do ministérios delas e pagavam suas despe-
sas. A instabilidade política, combinada com outras razões, manteve 
consistentemente o número de missionárias na Nigéria entre 10 e 13. 
Elas começaram a acolher novas vocações em 1981, e a Província 
Britânica financiou a construção de uma casa de noviciado. As cam-
panhas de Africanização e nacionalização deixaram, aos poucos, as 
missionárias sem salário, e com uma respectiva redução na renda, 
numa época em que as novas vocações aumentaram.  

Ao longo da década de 1980, a principal fonte de financiamento 
para as despesas de subsistência era o Fundo Internacional de For-
mação da Congregação (IFF), há mais informações sobre isso no 
Capítulo Três. Em 2019, a Nigéria tinha 109 membras vivendo em 
15 casas comunitárias e servindo como professoras, profissionais da 
saúde e ministras pastorais e sociais. Cerca de 20 Irmãs estavam na 
faculdade; outras serviam como missionárias nos EUA e na África do 



22

Paixão pela Missão

Sul.  Uma irmã é a representante da Organização Não Governamental 
(ONG) SNDdeN nas Nações Unidas (ONU) e outra é a Gestora do 
Site Congregacional. 

Quênia – 1965

Cinco Irmãs de quatro Províncias dos Estados Unidos começa-
ram a missão no Quênia em 1965, dois anos depois de o país ter 
alcançado sua independência política. O Bispo da Diocese de Meru 
convidou a SNDdeN para apoiar a iniciativa governamental no au-
mento do nível de educação de homens e mulheres quenianos. As 
Irmãs trabalharam em escolas de ensino médio e escolas de forma-
ção de professores em várias dioceses. Elas ganhavam salários e 
eram autossuficientes financeiramente. À medida que mais cidadãos 
quenianos se qualificavam e assumiam a responsabilidade pela edu-
cação no país, muitas Irmãs mudaram o foco da educação formal a 
servir pessoas que viviam às margens, e que não tinham condições 
de pagar os salários delas. Consequentemente, a renda das Irmãs 
diminuiu. 

Em 1982, a Unidade do Quênia possuía apenas uma casa, que se 
tornou a casa de formação quando a primeira mulher queniana in-
gressou na Unidade. O financiamento veio principalmente de alguns 
salários e doações. No final da década de 1980, o Quênia enviou 
duas SNDdeN para servir no Sudão, mas por causa da incessante 
guerra civil, a missão durou apenas alguns anos. Em 2019, o Quênia 
tinha 21 quenianas, 5 missionárias dos EUA e 1 do Congo-Kinshasa. 
A Unidade possuía seis casas em três dioceses, com Irmãs servindo 
como professoras, ministras sociais, pastorais e de formação. 

Peru/Nicarágua – 1970

As irmãs da Província Britânica foram para o Peru em 1970. Elas 
chegaram em Negritos, onde se juntaram aos padres da Sociedade 
de São Tiago Apóstolo e às Irmãs de São José da Aparição, grupos 
originários de Boston, EUA e da França. Juntos, eles ofereceram 
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atendimento pastoral, serviços de saúde, formação catequética e 
ensino para adultos. Em 1974, elas se mudaram para Tambogran-
de, e se fixaram em Lima em 1978. Em outubro de 1981, uma Irmã 
do Peru juntou-se a outras dos EUA para começar o trabalho na 
Nicarágua, onde acompanharam as pessoas em sua luta após a re-
volução. Na Nicarágua, elas desenvolveram Programas de educa-
ção, saúde, catecismo e mobilização comunitária em duas peque-
nas cidades de mineração de ouro: Siuna e La Luz. Em parceria 
com as “Misioneras de Cristo”, uma comunidade religiosa local, 
elas desenvolveram um grupo de Associados e “Famílias Espe-
ciais de Santa Julie Billiart” para dar apoio às famílias de crianças 
com deficiência. Além disso, em 1981, no dia 12 de dezembro, o 
Peru se tornou uma Unidade com apoio contínuo das Províncias 
da Grã-Bretanha e dos Estados Unidos, de doadores individuais e 
simpatizantes. No mesmo ano, a Unidade Peru começou a aceitar 
novas vocações.

Em 1986, a SNDdeN começou o trabalho com as Escolas “Fe y 
Alegría” (Fé e Alegria) de inspiração jesuíta em Delicias, atendendo 
a filhos de pais que vêm das montanhas para a cidade em busca de 
trabalho. Em 2007, a Nicarágua se juntou ao Peru para se tornar a 
Unidade Peru/Nicarágua. Em 2019, as membras da Unidade incluíam 
5 peruanas e 3 expatriadas que moravam em 2 comunidades no Peru 
e 2 Irmãs que moravam na Nicarágua. As peruanas alcançaram for-
mação profissional, graças ao Fundo Jubileu. Elas serviam como pro-
fessoras e como ministras pastorais, sociais, psicológicas e de saúde, 
apoiando a missão com alegre esperança e presença.

 
Influências invisíveis

Cada Unidade no Sul global tem histórias sociais, políticas e eco-
nômicas únicas que influenciam a vida e a missão. Da mesma for-
ma, a história da Congregação nessas Unidades contribui para as 
realidades atuais de cada uma. Por exemplo, a Província belga abriu 
a Unidade do Congo, enquanto a Província britânica instaurou as 
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Unidades da África Austral/Rodésia, Nigéria e Peru. As Províncias 
ofereceram a cada Unidade receptora uma abordagem comum para 
a comunidade, formação e ministério que se traduziu em uma maior 
visibilidade do grupo. 

O financiamento da missão no Sul global evoluiu e, na Unidade 
do Quênia, parece que desde a década de 1960 cada Irmã missio-
nária buscou “seu próprio” ministério e o financiamento necessá-
rio. Essa prática limitava a coesão e a visibilidade dos grupos ao 
público. Hoje, as Unidades Congo-Kinshasa e Nigéria, que foram 
abertas por uma Província, têm mais Irmãs do que as Unidades 
Brasil e Quênia, que foram abertas por diferentes Províncias. Veja 
Tabela 2. 

Tabela 2: Ano de Surgimento das Unidades e Filiação até 2019

Ano Unidade de Origem Unidade no Sul Membras - 
2019

1894 Matriz na Bélgica Congo-Kinshasa 130

1899 Província Britânica ZimSA 12

1963 Província Britânica Nigéria 109

1962 Unidades nos EUA Brasil 12

1965 Unidades nos EUA Quênia 26

1970 Província Britânica Peru/Nicarágua 8

A história política e social da ZimSA, destacada anteriormente, 
influenciou o declínio no número de membras. Independentemente 
dos números em cada Unidade, a espiritualidade, resiliência e es-
perança das Irmãs, bem como sua capacidade de trabalhar juntas, 
inspira as membras mais novas e atrai novas vocações. Ou seja, a 
visibilidade e os números podem atrair novas membras.

As Irmãs trabalham duro e por longas horas sem remuneração 
concomitante, muitas vezes por causa de economias nacionais fra-
cas. Embora o orçamento anual delas mostre uma renda doméstica 
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crescente, elas permanecem, basicamente, dependentes do FJ. Por 
exemplo, em 2019, os números orçamentários coletados mostraram 
que 14,3% provinha da receita interna, enquanto 85,7% eram prove-
nientes do FJ. 

Resumindo, o amor pela missão ajudou na expansão da Con-
gregação nos horizontes socioculturais e políticos. Ao chegar ao 
Sul global, a SNDdeN encontrou realidades que eram ao mesmo 
tempo problemáticas e repletas de graça. As Irmãs compartilharam 
com boa vontade o pouco de tudo que possuíam e, no processo, 
aprenderam que os valores do Evangelho não possuem fronteiras 
e que receberam muito das pessoas a quem serviram. Embora as 
sociedades no Sul global, como no Norte global, utilizem diferentes 
conceitos e expressões de solidariedade, todas elas a defendem 
como um valor inerente e pragmático que promove a vida e a mis-
são de Cristo. 

Hoje, a pequena Congregação que começou em Amiens, França, 
em 1804 é uma entidade jurídica e eclesial internacional com mem-
bras em cinco continentes, incluindo a África e a América Latina. 
Com paixão e esperança, a SNDdeN continua se envolvendo em dis-
cussões e ações sociais, políticas e intelectuais internacionalmente. 
Por amor à missão, a Congregação criou o FJ, para complementar as 
despesas de formação, educação e subsistência da SNDdeN na África 
e na América Latina, o “Sul global”. 
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3 
Passo a passo em direção ao fundo 

Jubileu

Num espírito de dependência agradecida a Deus e de interde-
pendência entre Nós, possuímos todas as coisas em comum.

Constituições 62 

Por que dois terços do mundo é pobre quando temos recursos
e tecnologias suficientes para um bom fornecimento a todos?5 

Comentários Iniciais

A sabedoria antiga nos diz que onde há vontade, há um caminho6 
. Movidas pelo amor à missão na África e na América Latina, as Irmãs 
de Notre Dame de Namur embarcaram em uma jornada, mas não ha-
via uma rota; elas tiveram que fazer o caminho. Desde 1859, quando 
as Irmãs chegaram pela primeira vez ao Sul global, a Congregação 
compartilhou muitas histórias sobre as semelhanças e diferenças reais 
e percebidas entre o Norte e o Sul global. Algumas narrativas compa-
raram a vitalidade, alegria, espiritualidade, capacidade, resiliência e 
esperança manifestadas nas duas partes do mundo. A partir de 1860, 
a Congregação acolheu mulheres de origem latina na Guatemala. Po-
rém, depois de dezesseis anos, a missão foi encerrada na Guatemala. 
As missionárias voltaram para a Bélgica, e a SNDdeN guatemalteca 
foi para os EUA. A segunda onda de formação no Sul global come-
çou em 1959, quando a Congregação acolheu as primeiras mulheres 
africanas e, na década de 1980, as mulheres latinas. 

5 Marie Augusta Neal, 1977, Uma Sócio-Teologia de Deixar Partir (A Socio-Theology of Letting Go); O 
Papel de uma Igreja de Primeiro Mundo Diante dos Povos de Terceiro Mundo. Paulist Press NY, EUA.
6 A frase é de 1640 - George Herbert, “Para aquele que tem vontade, não faltam caminhos.” A versão: 
“Onde há vontade, há um caminho”. apareceu na “New Monthly Magazine” em 1822.
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Com mais mulheres africanas e latinas ingressando na Congrega-
ção, as histórias mudaram. Os relatos sobre vocações, formação, vida 
comunitária e ministérios eram infinitos. Da mesma forma, o fluxo de 
fotos cativantes de jovens bonitas, cheias de energia e esperançosas em 
diferentes estágios da formação era constante. As Irmãs também com-
partilhavam histórias sobre as injustiças sistêmicas que prejudicavam 
a compreensão de personalidade, valores, habilidades das pessoas e 
o potencial de viver uma vida com dignidade. Grandes comunidades, 
incluindo a SNDdeN, viviam precariamente entre a esperança e a misé-
ria, na periferia das estruturas destinadas para a promoção da vida. A 
falta de recursos limitou o crescimento das Irmãs na formação religiosa, 
educação profissional e na vida comunitária. Elas, jovens e idosas, car-
regavam água das casas paroquiais ou dos riachos, e iluminavam suas 
casas com querosene. As Irmãs não conseguiam estimar o tempo de 
viagem, pois freqüentemente tinham que retirar os veículos quebrados 
de “estradas” lamacentas, arenosas, solitárias e indescritíveis. Algumas 
casas tinham goteiras no telhado, enquanto outras eram tão pequenas 
que duas ou três membras dividiam um quarto. O básico para a SND-
deN no Norte era luxo para a SNDdeN no Sul. 

As duras realidades das comunidades em geral foram o cenário 
para as situações de ministério das Irmãs. As missionárias freqüen-
temente assumiam o papel de liderança dos ministérios e a respon-
sabilidade pelos recursos associados. Praticamente todos os recursos 
vinham das Unidades emissoras, de familiares, amigos e outros doa-
dores no Norte. Se uma Irmã missionária deixava um ministério, o 
apoio financeiro associado logo diminuía ou cessava. Substituir uma 
Irmã missionária era freqüentemente um pesadelo para as Irmãs do 
Sul; elas assumiam a responsabilidade, mas não tinham os recursos 
necessários. Desconhecendo os métodos iniciais de como dar apoio 
financeiro aos ministérios, o público em geral frequentemente con-
cluía que as Irmãs “locais” estavam desviando recursos do ministério, 
um fato que deixou as Irmãs do Sul hesitantes em assumir as funções 
de liderança. Claramente, alguma coisa estava faltando no sistema!

Embora o compartilhamento de histórias e fotografias ajudasse 
na aproximação do Norte com o Sul global, e ainda que as Irmãs 
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fizessem esforços incessantes para tratar a situação no Sul global, a 
Congregação permaneceu longe do ponto de partilha equitativa dos 
recursos. As muitas abordagens de ajuda monetária eram desiguais 
e parciais. Um discernimento posterior aumentou a capacidade da 
liderança da Congregação de ouvir e escutar. As Irmãs alcançaram 
o que Robert Kegan7 chama de “a capacidade de ouvir o que antes 
só podíamos escutar com irritação e de escutar com irritação o que 
antes não podíamos ouvir.” 

A liderança convocou as Irmãs para iniciar a criação de um novo 
caminho que expandisse em vez de reduzir a missão. A seguinte 
história sobre a resposta dos animais a um incêndio em uma floresta 
tem algumas semelhanças com a resposta inicial das Irmãs à situação 
dos recursos no Sul. 

Houve um forte incêndio em uma grande floresta. Todos 
os animais saíram, sentindo-se bastante oprimidos e impoten-
tes enquanto observavam a floresta em chamas. Então, o pe-
queno beija-flor disse: ‘Vou fazer algo em relação ao fogo!’ Ele 
voou até o riacho mais próximo, pegou uma gota d’água e 
jogou sobre o fogo. Ele subia e descia; para cima e para bai-
xo; para cima e para baixo, o mais rápido que podia. Nesse 
meio tempo, todos os outros animais, animais muito maiores 
como o elefante com uma grande tromba que poderia trazer 
muito mais água, ficaram parados sem reação. E eles disseram 
ao beija-flor: ‘O que você acha que pode fazer? Você é muito 
pequeno. Esse fogo é muito grande, suas asas são muito pe-
quenas, seu bico tão pequeno que você só pode trazer uma 
pequena gota de água por vez.’ O beija-flor se virou para eles 
sem perder tempo e disse: ‘Estou fazendo o melhor que posso.’8 

O chamado para a criação de um novo caminho ofereceu à Con-
gregação uma experiência de conversão. A missão nunca foi tão es-
sencial e urgente. As Irmãs começaram a sonhar de novo. A maioria 

7 Robert Kegan, 1982, The Evolving Self, Harvard University Press, pág. 105
8  Wangari Maathai, https://thekidshouldseethis.com/post/wangari-maathai-i-will-be-a-hummingbird



30

Paixão pela Missão

das Unidades foram além de suas zonas de conforto para lidar com a 
situação financeira da missão no Sul. A Congregação abraçou diver-
sos pontos de vista, aprendeu com suas sombras e agiu da melhor 
maneira que pôde. As membras se comprometeram com uma mu-
dança radical no planejamento e no compartilhamento de recursos 
para que todas pudessem ter o que precisavam para viver.

 
Passo a Passo e Gota a Gota

Em 1973, a Irmã Mary Linscott, Superiora Geral, convocou o pri-
meiro encontro das Tesoureiras Provinciais dos Estados Unidos, Bél-
gica e Grã-Bretanha, na Via Della Giustiniana em Roma. A pauta 
principal, “financiamento colaborativo para as missões”, levou a uma 
discussão animada. Como os animais da história do incêndio, as te-
soureiras apresentaram as realidades financeiras de suas Províncias 
de origem. Elas ouviram as histórias da África e da América Latina, ra-
zão pela qual se encontraram. Elas fizeram perguntas para entender 
o significado e as implicações do financiamento colaborativo para as 
missões. Elas foram cautelosas com a proposta. As economistas do 
grupo talvez estivessem dizendo a si mesmas: “Cada decisão, ação 
ou inação custa!” 

Algumas tesoureiras estavam dispostas a manter o modelo tra-
dicional de financiamento, em que as Unidades do Sul recebiam 
recursos financeiros do Norte, embora muitas vezes de forma ina-
dequada. Cada Unidade na Europa e no Japão contribuía para as 
despesas de subsistência de “suas” missionárias no Sul. Além dis-
so, as Unidades pagavam seguro de aposentadoria, seguro nacio-
nal, taxas de seguridade social e prêmios de plano de saúde para o 
dia em que as missionárias voltassem do Sul. Foi como se George 
Orwell estivesse observando as Irmãs quando disse: “Todos os ani-
mais são iguais, mas alguns animais são mais iguais do que outros.”9  
As abordagens de financiamento mal trataram o problema da desi-
gualdade, mas promoveram a criação dos “que têm” e os “que não 
têm”, levando à abordagens individualistas para a vida e ministério 

9 Orwell George, 1945. A Revolução dos Bichos. Penguin Books, Penguin Group, Inglaterra, pág. 90
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da comunidade. A Congregação poderia reinvidicar para possibilitar 
que suas membras tivessem o que precisavam para viver? 

Em 1984, Anne Mary Donovan, Tesoureira Geral, pediu à Congre-
gação, por meio do Capítulo Geral, que estudasse seus recursos para 
planejar sua vida e missão. Em resposta, a Congregação consagrou o 
compromisso de “permitir a partilha de recursos entre as congrega-
ções” nas novas Constituições 122d, que já estavam em elaboração. 
Posteriormente, a Casa Geral criou o “Fundo Internacional para De-
senvolvimento” para os ministérios do Sul, junto com uma fórmula 
que cada Unidade emissora usaria para contribuir com o Fundo.

No ano seguinte, em 1985, a Casa Geral criou o “Fundo Inter-
nacional de Formação para Emergências” para o Sul global. O 
Fundo começou com $ 75.000 de um doador do Norte da Bélgi-
ca. Fundos adicionais vieram das Unidades e de doadores. En-
tão, em 1986, o Grupo de Administração Geral (GGG) criou o 
Comitê de Planejamento de Recursos Congregacionais (CRPC)  
para coletar e analisar os dados do fluxo de caixa financeiro dos 10 
anos anteriores para cada uma das dez grandes Províncias: Grã-Breta-
nha, Norte da Bélgica, Sul da Bélgica/França, Japão e seis Províncias 
nos Estados Unidos. O CRPC era composto pelas seguintes membras. 

No final de 1986, o Grupo de Administração Geral convocou uma 
reunião com a liderança da Unidade, em que o CRPC apresentou seu 
relatório preliminar sobre as Unidades do Norte. O relatório mostrou 

Sra. Claire Blohm, Califórnia
Irmã Lorraine Connell, Boston
Irmã Mary Donelan, Grã-Bretanha
Irmã Godelieve Mayila, Congo-K
Irmã Anne Mary Donovan, Boston
Irmã Marla Feldman, Ipswich
Irmã Corrie Korsmit, Grã-Bretanha
Irmã Jeanne MacDonald, Boston
Membras do CRPC 1986-1993
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a distribuição etária por Unidade e ministério, bem como as pro-
priedades detidas e os ativos totais em dinheiro, pouco menos de 
$ 55 milhões. As Unidades nos EUA possuíam dados adicionais que 
permitiram ao CRPC fazer projeções sobre os fundos para aposenta-
doria. Naquele período, mais Irmãs estavam precisando de suporte 
de subsistência e médico completo assistido. A próxima etapa envol-
veria uma análise dos recursos no Sul global. 

Embora as participantes não usassem o termo “redistribuição” de 
fundos, elas apoiavam o conceito proposto por Anne Mary Donovan, 
de estudar e planejar como dar apoio ao Sul global. Elas até fizeram 
uma cena teatral engraçada sobre Anne Mary sendo arrastada para o 
Oceano Atlântico com um Fundo para o Sul. O grupo pediu a criação 
de um Fundo para a Missão de Notre Dame(NDMF) e um programa 
para o plano de saúde das Irmãs. 

Como João Batista, cuja “voz que clamou no deserto” permaneceu 
firme, o mesmo aconteceu com a motivação de Anne Mary Donovan 
para a partilha equitativa de recursos. O CRPC produziu seu primeiro 
relatório denominado Mulheres de Recursos, em 1987, mostrando 
o número de Irmãs, suas Unidades de origem, o ministério em que 
cada Irmã estava envolvida e a situação financeira de cada Unidade. 
O CRPC não poderia enfatizar demasiadamente a insuficiência de 
fundos apenas para atender às necessidades básicas das Irmãs no Sul 
global, e também as desigualdades entre as Irmãs. O CRPC recomen-
dou um estudo sobre os recursos humanos e financeiros da Congre-
gação para informar o planejamento de longo prazo e a partilha de 
recursos. Continuando a busca por uma abordagem equitativa para 
financiar o Sul, a Casa Geral criou o “Fundo para Expatriadas” e o 
Fundo para a Missão de Notre Dame.

Fundo para Expatriadas 

A Casa Geral criou o Fundo para Expatriadas em outubro de 1988 
para dar apoio e possibilitar que as Irmãs expatriadas no Sul tomas-
sem decisões, de acordo com suas Unidades do Sul, sobre férias em 
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abordagem equitativa para financiar o Sul, a Casa Geral criou o “Fundo para Expatriadas” e 
o Fundo para a Missão de Notre Dame. 
 
Fundo para Expatriadas  
 
A Casa Geral criou o Fundo para Expatriadas em outubro de 1988 para dar apoio e 
possibilitar que as Irmãs expatriadas no Sul tomassem decisões, de acordo com suas 
Unidades do Sul, sobre férias em casa, licenças sabáticas e despesas médicas não seguradas. 
O Fundo também complementaria o custo de subsistência de todas as SNDdeN no Sul. As 
unidades no Norte global contribuíram equitativamente para o total necessário per capita de 
$ 3.600 anuais. Desse montante, $ 2.100 foram para despesas de viagem e férias em casa de 
cada Irmã expatriada, e cada Unidade no Sul recebeu $ 1.500 para despesas de subsistência 
de cada Irmã expatriada. A Congregação fez um progresso louvável até aqui, mas o 
financiamento para a vida e missão no Sul global permaneceu estruturado em torno das 
Irmãs expatriadas. Sem uma maneira melhor de abordar os problemas de financiamento, a 
luta continuou.  
 
Fundo para a Missão de Notre Dame  
 
O Fundo para a Missão Notre Dame (NDMF), também criado em 1988, começou com $ 
277.071, que estava no Fundo Internacional de Formação para Emergências, e cresceu 
gradualmente com as contribuições das Unidades na Europa, nos EUA e Japão. No final de 
1990, o NDMF já tinha recebido $ 58.399. E, a Casa Geral distribuiu $ 246.642 para as seis 
Unidades no Sul, conforme mostrado na Figura 4.  
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casa, licenças sabáticas e despesas médicas não seguradas. O Fundo 
também complementaria o custo de subsistência de todas as SNDdeN 
no Sul. As unidades no Norte global contribuíram equitativamente 
para o total necessário per capita de $ 3.600 anuais. Desse montan-
te, $ 2.100 foram para despesas de viagem e férias em casa de cada 
Irmã expatriada, e cada Unidade no Sul recebeu $ 1.500 para des-
pesas de subsistência de cada Irmã expatriada. A Congregação fez 
um progresso louvável até aqui, mas o financiamento para a vida e 
missão no Sul global permaneceu estruturado em torno das Irmãs 
expatriadas. Sem uma maneira melhor de abordar os problemas de 
financiamento, a luta continuou. 

Fundo para a Missão de Notre Dame 

O Fundo para a Missão Notre Dame (NDMF), também criado em 
1988, começou com $ 277.071, que estava no Fundo Internacional 
de Formação para Emergências, e cresceu gradualmente com as con-
tribuições das Unidades na Europa, nos EUA e Japão. No final de 
1990, o NDMF já tinha recebido $ 58.399. E, a Casa Geral distribuiu $ 
246.642 para as seis Unidades no Sul, conforme mostrado na Figura 4.
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Em 1994, a Casa Geral criou o segundo NDMF para receber con-
tribuições das Unidades emissoras10, permitindo que as Unidades re-
ceptoras destinassem $ 1.500 para todas as Irmãs professas na África 
e na América Latina. Esse Fundo também incluiu $ 400.000 por ano 
como uma contribuição de emergência para a Nigéria e o Zaire (Re-
pública Democrática do Congo desde 1997, a.k.a., Congo-Kinshasa).

Escritório Internacional para a África e América Latina

O Capítulo de 1990 determinou que a Congregação desenvolves-
se um método sistemático para o compartilhamento de recursos no 
atendimento das necessidades futuras da África e da América Latina, 
e recomendou que:

a. cada Unidade desenvolvesse seu orçamento;
b. o GGG criasse um grupo com representatividade do Norte e do 

Sul para fazer uma análise financeira das Unidades que informas-
sem o financiamento para a missão;

c. cada Unidade emissora examinasse seu orçamento de 1991 para 
determinar a possibilidade de realocar fundos no atendimento das 
necessidades do Sul;

d. o GGG definisse as prioridades da Congregação para as contínuas 
necessidades financeiras e das colaboradoras na África e na Amé-
rica Latina.

Em conformidade com o mandato do Capítulo, o Grupo de Ad-
ministração Geral criou um Escritório Internacional para a África e 
América Latina (INTOFALA) com a Irmã Patricia Butler como Diretora. 
O INTOFALA começaria a funcionar em 1991 para aumentar o Fundo 
para a Missão de Notre Dame. Entre outras funções, a Diretora deveria:

a. buscar oportunidades para obter fundos externos para as necessi-
dades gerais de nossas Irmãs; 

b. desenvolver um programa de doações programadas;
c. ajudar as Irmãs a escreverem pedidos de projetos e bolsas; 
d. encorajar membras e unidades a encontrar mais maneiras de dar 

10 Relatório da Tesoureira Geral para o Capítulo 1996, Seção B, pág. 19
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apoio as Unidades no Sul;
e. incentivar a colaboração intercultural e a comunicação de reali-

dades;
f. estabelecer elos de comunicação com as Unidades; colaborar com 

as Unidades já engajadas no ministério de arrecadação de fundos

O encontro internacional das tesoureiras de abril de 1993 em Na-
mur escolheu como tema o “Compartilhamento de Recursos”. Os 
relatórios do encontro incluíram descrições elaboradas das condições 
na Nigéria e no Zaire, as duas Unidades que tiveram um grande nú-
mero de novas vocações. Como resposta, as tesoureiras propuseram 
a inclusão da Nigéria e do Zaire no Orçamento Operacional Congre-
gacional de 1993-94. Elas também sugeriram uma fórmula que permi-
tisse que a Casa Geral solicitasse fundos adicionais das Unidades no 
Norte global. As tesoureiras solicitaram uma comissão para a realiza-
ção da tarefa de planejamento financeiro de longo prazo. 

O encontro de Avaliação Intermediária realizada na África do Sul em 
agosto de 1993, teve como tema “Com Corações Ouvintes”, embora as 
Irmãs freqüentemente se lembrem dele pelo nome “PITSO”, uma abre-
viação para histórias de Paixão, Idéias, Tesouros e Sucesso em aldeias 
Sotho tradicionais da África do Sul. A Irmã Ellen Gielty, Moderadora 
Geral na época, lembrou as irmãs de seu compromisso com a inter-
dependência. Ela disse: “Como mulheres de fé na missão, tornamos 
explícita nossa interdependência através de uma clara identificação de 
maneiras de compartilhamento de nossos recursos para a missão”. 

Irmã Patricia Butler, Boston
Irmã Suzanne De Meersman, Sul da Bélgica/França
Irmã Anne Mary Donovan, Boston
Irmã Juana McCarthy, Peru/Ipswich
Irmã Mary Jo McCallum, Grã-Bretanha
Irmã Marie McLoughlin, África do Sul
Irmã Carol Lichtenberg, Ohio
Irmã Keiko Suzuki, Japão
Membras do CRPC 1993-1995
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Em 1993, o Comitê de Planejamento de Recursos Congregacionais 
apresentou seu segundo relatório, Mulheres de Recursos II, mostran-
do uma diminuição tanto na renda quanto no número de missioná-
rias, mas ao mesmo tempo, um aumento de novas vocações. As parti-
cipantes pediram uma revisão da política do Fundo para Expatriadas 
para garantir o apoio financeiro das missionárias e das Irmãs do Sul. 
Elas também solicitaram que o NDMF providenciasse fundos para as 
despesas de subsistência das Irmãs na Nigéria e no Zaire, e que o 
Fundo para Expatriadas fosse chamado de Akugbe, um conceito ni-
geriano de união. Mais tarde, o Grupo de Administração Geral pediu 
ao CRPC, que tivesse algumas membras extras para:

a. desenvolver diretrizes para a alocação de dinheiro proveniente do 
NDMF;

b. revisar a fórmula do financiamento;
c. decidir o tipo de dados necessários do Sul global;
d. concordar sobre como dar apoio ao INTOFALA;
e. desenvolver um processo educacional sobre os recursos da Con-

gregação;
f. estudar e desenvolver um método sistemático de compartilhamen-

to de recursos.
 

O Comitê se reuniu em Roma em outubro de 1994 para examinar a 
situação das colaboradoras e financeira no Sul global. Depois de dis-
cutir as realidades, as membras do CRPC concluíram que a Congre-
gação precisava de mais informações sobre os recursos disponíveis 
em cada Unidade. O CRPC também solicitou uma edição especial da 
publicação Congregacional - Notre Dame International (NDI) - com 
foco nos recursos. Em março de 1995, o CRPC se reuniu e redigiu o 
conteúdo da NDI e um relatório para o Capítulo Geral. 

O relatório definiu quem é a SNDdeN, as pessoas que servimos, 
o que fazemos, como fazemos, o que temos, o que compartilhamos 
e como podemos compartilhar mais no futuro. Cinco meses depois, 
o relatório foi enviado a todas as Unidades em seus respectivos idio-
mas junto com uma folha de reflexão para reunir e comparar as res-
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postas das membras. O CRPC se reuniu mais uma vez em fevereiro 
de 1996 para revisar as respostas e preparar as propostas para o Ca-
pítulo Geral. Uma sugestão foi iniciar um processo de planejamento 
financeiro utilizando algumas categorias e métodos comuns de coleta 
de dados das Províncias/Unidades. 

Convocação para uma Partilha Drástica

O Capítulo Geral de 1996 convocou para uma reestruturação e 
partilha de recursos para abordar questões de financiamento na Con-
gregação e para promover o desenvolvimento de fontes externas de 
financiamento. O Capítulo requereu que a Congregação fizesse uma 
partilha drástica dos recursos e atribuiu responsabilidades às Irmãs 
como indivíduos, às Unidades e à Equipe de Administração Geral 
(GGT)11, de acordo com as seguintes medidas:

 
a. todas as Irmãs devem simplificar as vidas em todos os níveis;
b. As Unidades devem continuar o processo de conversão e interde-

pendência por meio de contação de histórias, reflexão sobre as 
escrituras e escuta das pessoas que vivem na pobreza;

c. cada Unidade deve apresentar informações sobre os recursos às 
membras em formatos que comuniquem as realidades e inspirem 
um compartilhamento generoso;

d. A GGT deve garantir a continuidade dos trabalhos do CRPC sem 
interrupção;

e. A GGT deve viabilizar o compartilhamento equitativo dos recur-
sos entre as Unidades;

f. As membras devem entender como responsabilidade comparti-
lhada a necessidade de financiar a formação, assistência médica, 
assistência às idosas e outros ministérios;

g. A GGT deve expandir e coordenar os esforços para a arrecadação 
de fundos de maneira externa.

11 O Capítulo Geral de 1996 mudou o nome Grupo de Administração Geral (GGG) para Equipe de 
Administração Geral (GGT) para enfatizar o compromisso com uma abordagem colaborativa para a 
liderança. 
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O Capítulo Geral ordenou que a Congregação iniciasse um pro-
cesso de reestruturação, que incluiria a coleta de dados para a deter-
minação das necessidades da missão e o potencial para o uso eficaz 
dos recursos. Naquela época, o Sr. Peter Hughes era o Administrador 
das Finanças da Congregação e a Irmã Marie Kelly, membra da GGT, 
era a Tesoureira Geral Canônica. A GGT, em colaboração com o Es-
critório de Finanças, criou um Comitê Congregacional para a Reestru-
turação (CCR) em conjunto com o CRPC. Os dois grupos se reuniram 
em outubro de 1997 para revisar a situação de todas as Unidades, 
identificar os materiais necessários para o planejamento financeiro, 
estudar os bancos de dados e decidir quais dados adicionais eram 
necessários. 

Na reunião seguinte, em Setembro de 1998, o CCR e o CRPC: revi-
saram o plano de contas e compararam os dados entre as Unidades; 
decidiram sobre as informações necessárias quanto às iniciativas para 
a arredação de fundos, sobre os estudos atuariais e a gestão dos in-
vestimentos nas Unidades; e discutiram a proposta sobre o orçamen-
to centralizado, a contabilidade e a educação financeira das Irmãs. 

Os Comitês revisaram os dados do censo: os custos per capita e 
os custos administrativos de cada Unidade, e destacaram as fortes 
diferenças financeiras em toda a Congregação. Elas sugeriram o de-
senvolvimento de uma projeção de fluxo de caixa de 12 anos, que 
o CRPC realizou em fevereiro de 1999. O grupo teve a ideia de um 
Fundo de “Doação” para a África e América Latina para dar apoio à 
formação, educação e às despesas de subsistência. O grupo também 
propôs algumas diretrizes para a gestão do Fundo e sugeriu formas 
de reorganizar o INTOFALA. 

Em maio de 1999, o CRPC e o CCR prepararam um relatório para 
o encontro de Avaliação Intermediária, denominado em espanhol de 
Encuentro. Ele foi realizado em Lima, Peru, e os dois comitês fizeram 
as seguintes sugestões:



39

3: Passo a passo em direção ao fundo Jubileu

a. criar o “Fundo Jubileu” (FJ) junto com um plano para o financia-
mento da educação;

b. continuar com o NDMF e o Fundo Akugbe até 2004 dando tempo 
para o FJ se desenvolver;

c. contratar consultores para revisar o desempenho do investimento 
atuarial para todas as Unidades;

d. dar suporte para as Unidades do Sul na elaboração de orçamen-
tos e relatórios anuais;

e. convidar as Unidades para contribuir com o Fundo Jubileu. 

Fundo Jubileu Criado e Confirmado

As Irmãs confirmaram a criação do Fundo Jubileu e agradeceram a 
generosidade de cada Unidade. Depois do Encuentro, a GGT

a. nomeou a Sra. Clare Lorenzatti como Diretora Financeira em de-
zembro de 1999; 

b. nomeou a Irmã Jean Stoner para examinar as Unidades do Sul e 
oferecer algumas recomendações até junho de 2000; 

c. contratou a Loans and Pensions Finance Trustees Company (L&P) 
em abril de 2000 para analisar os recursos da Congregação, iden-
tificar tendências e fazer projeções.

Em preparação para o Capítulo Geral de 2002, a GGT convocou 
uma reunião entre o Comitê de Planejamento de Recursos Congre-
gacionais, o CFO e a L&P para determinar os parâmetros no estu-
do dos recursos Congregacionais. A L&P apresentou sua filosofia e 
metodologia. O CRPC destacou o propósito da pesquisa, os fundos 
necessários a curto e longo prazo, e a necessidade de ensinar as 
membras para melhorar a partilha de recursos. Em outubro de 2000, 
as membras do Comitê revisaram o relatório e as recomendações da 
Irmã Jean Stoner sobre as Unidades do Sul. Entre as preocupações 
levantadas pelo CRPC, estava a falta de plano de saúde para as Irmãs 
do Sul. O grupo adiou a questão do plano de saúde para o encon-
tro de maio de 2001, em que as membras também produziriam uma 
projeção realista do FJ.
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Em maio de 2001, o Comitê de Planejamento de Recursos da Con-
gregação revisou o trabalho do INTOFALA, e contemplou estratégias 
para os investimentos alternativos e para o plano de saúde. 

O Comitê concluiu então que os prêmios de seguro coletivo na 
África e na América Latina eram exorbitantemente altos devido ao 
pequeno número de Irmãs em cada país.

O Fundo Jubileu começou com o dinheiro remanescente trans-
ferido do Fundo Akugbe, das doações da Província e uma doação 
excepcionalmente generosa. As Províncias prometeram mais con-
tribuições regulares frente a uma meta de $ 35 milhões. As irmãs 
de toda a Congregação deveriam discutir a questão dos recursos 
para a vida e missão no Sul global, e o Comitê pediu para se reunir 
com as tesoureiras da Unidade antes do Capítulo Geral. Em agosto 
de 2001, a L&P apresentou um relatório preliminar à Casa Geral 
e ao CRPC, mostrando que a Congregação tinha o suficiente para 
prover para as Unidades do Sul pelos próximos 25 anos (até 2026) 
se o dinheiro fosse consolidado e gerasse lucros compostos ao 
longo do tempo. O relatório da L&P seria distribuído para todas 
as Irmãs.

Em dezembro de 2001, a GGT convocou uma reunião com 
a liderança da Unidade, com as tesoureiras e com o CRPC para 
receber e discutir o relatório final da L&P, que incluía uma tabela 
com cálculos de como cada Unidade poderia contribuir com base 
em seus ativos. A L&P destacou a necessidade de designar uma 
força-tarefa para resolver os detalhes sobre a redistribuição dos 
recursos. Nessa reunião, a Irmã Lorraine Connell foi nomeada a 
nova Tesoureira Geral. Ela tomaria posse no dia 1º de julho de 
2002. A reunião foi encerrada com a Equipe da Administração 
Geral solicitando às Províncias compromissos adicionais com o FJ 
até maio de 2002. Algumas Províncias fizeram promessas conser-
vadoras enquanto aguardavam seus relatórios da auditoria. Outras 
estavam mais preocupadas com as necessidades de aposentadoria 
de suas membras. Essas respostas tornaram visível a tensão entre 
o desejo de promoção da missão e o mandato constitucional de 
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cuidar das membras, especialmente as enfermas e idosas. Clare 
Lorenzatti, que substituiu o Sr. Peter Hughes como Administradora 
Financeir da Congregação, apresentou o relatório preliminar da 
Tesoureira Geral para revisão. 

Em fevereiro de 2002, o CRPC se reuniu novamente para revisar 
o relatório da L&P e desenvolver uma série de recomendações, 
políticas e processos para serem estudados pelo Capítulo Geral. O 
Comitê propôs que a implementação do Fundo Jubileu começasse 
em 2005. 

O Capítulo Geral de 2002 recebeu o relatório da L&P e confirmou 
a criação do FJ como uma forma de demonstração da amizade de 
Julie e Françoise. O Capítulo também reafirmou o compromisso da 
Congregação de:

a. criar um modelo para relacionamentos corretos na sociedade glo-
bal; 

b. renovar o compromisso de terem tudo em comum; 
c. ser ensinado sobre o significado da boa administração; 
d. redistribuir recursos;
e. aceitar o FJ como um método de redistribuição dos ativos finan-

ceiros da Congregação para complementar os recursos disponí-
veis para as necessidades de subsistência das Irmãs no Sul.

O CRPC reuniu-se pela última vez em outubro de 2002 em Namur. 
O grupo revisou a descrição de seu papel e discutiu as preocupações 
sobre a falta de orientação para a implementação dos ATOS do Ca-
pítulo. O grupo então traçou possíveis passos para a implementação 
em muitas áreas, sugeriu a composição de um novo comitê para as-
sumir o papel consultivo do CRPC, e identificou áreas de necessidade 
de educação financeira. 

Em novembro de 2002, a Tesoureira Geral, Irmã Lorraine Connell, 
e sua Assistente, Irmã Juana McCarthy, participaram de um encon-
tro da Associação Nacional dos Tesoureiros de Institutos Religiosos 



42

Paixão pela Missão

dos Estados Unidos (NATRI) em Orlando, Flórida. Elas esperavam 
encontrar ajuda com o planejamento da educação financeira que o 
processo do FJ exigiria. As reuniões com muitas Irmãs e Irmãos de 
congregações internacionais levaram à conclusão decepcionante de 
que nenhuma outra ordem estava realizando tal programa, e que a 
SNDdeN teria que criar seu caminho. As duas Irmãs, juntas com Clare 
Lorenzatti, começaram a planejar a educação financeira anual para 
um funcionamento bem sucedido do FJ. 

A recém-eleita Liderança Congregacional optou por perder o tom 
militarista de ‘Geral’ e, em vez disso, chamou a si mesma de Equipe 
de Liderança Congregacional (CLT). Elas decidiram não usar os cál-
culos da L&P para solicitar uma quantia específica de cada Província. 
Em vez disso, cada Província doou de acordo com sua avaliação de 
quanto poderia contribuir em prestações. No início de 2003, Lorraine 
Connell visitou três Unidades africanas e participou de uma reunião 
das Equipes de Liderança de todas as Unidades africanas, realizada 
em Kimwenza, no Congo-Kinshasa. 

Lorraine e Juana abordaram a realidade difícil da missão na África 
e na América Latina. Em maio de 2003, as duas Irmãs apresentaram 
um relatório sobre o FJ à CLT e às Equipes de Liderança de Unidade. 
No relatório, elas fizeram a seguinte declaração ousada:

Nós [a Congregação] estamos em um ponto crítico no financia-
mento do futuro das Unidades do Sul. Temos dados que indicam 
que as necessidades do Sul estão aumentando à medida que as Uni-
dades continuam recebendo novas membras, comprando terrenos 
e construindo prédios para o futuro. Quanto mais esperarmos para 
financiar o futuro, mais ele custará. 

Afirmaram ainda que, se o FJ não existisse, a Congregação deveria 
parar de aceitar novas membras no Sul, fazer planos para a supres-
são das Unidades e pedir para que as membras se transferissem para 
outras congregações. Lorraine e Juana apelaram à CLT e à Liderança 
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da Unidade para ajudar as membras na superação do medo e da des-
confiança. Lorraine desafiou a Congregação: 

Ou investimos no futuro ou decidimos que o futuro não é de cres-
cimento e estabilidade, mas de diminuição e incerteza.

Naquele momento, algo aconteceu. As Irmãs despertaram para 
um nível de consciência que nunca haviam alcançado antes. Elas 
perceberam que estavam começando a ver o Sul global através de 
novas lentes, portanto, enxergando de forma diferente. Eles aceita-
ram o desafio e se comprometeram a contribuir para o FJ. De fato, 
Santa Julie tem motivos para nos dizer: “Nada faz com que as árvores 
tenham raízes mais fortes do que os grandes ventos.” De 2005 a 2006, 
as Unidades do Sul transferiram todos os seus ativos para o Fundo 
Jubileu. Para minimizar os custos de transferência e diversificar os 
investimentos, o CFO investiu o dinheiro nos EUA, na Irlanda e na 
África do Sul.

Em suma, apesar das limitações e de um ritmo aparentemente 
lento, os esforços das Irmãs para a criação do FJ testemunharam a 
dedicação da Congregação na promoção da dignidade da vida. En-
raizadas no amor de Deus e comprometidas em servir aqueles que 
são “pobres”, as Irmãs compartilharam histórias, ouviram e respon-
deram com o melhor de suas capacidades. Aprendendo com os erros 
cometidos ao longo do caminho, as Irmãs de toda a Congregação 
experimentaram a conversão dentro delas mesmas e entre aqueles 
com quem trabalharam. Os desafios muitas vezes trouxeram opor-
tunidades para intensificar seu apoio à missão no Sul global. O nas-
cimento e a longevidade do FJ foi resultado da sagacidade da GGT 
em convocar o CRPC e contratar a L&P. Desde então, a Congregação 
iniciou um longo caminho em direção a distribuição equitativa dos 
recursos. 
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GGT: 1996-2002
Da esquerda para a Direita:  Ellen Gielty, Marie Kelly, Terry Davis, 

Honorine Yamba, Mary McClure
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Lorraine Connell e Juana McCarthy, Guardiãs do Fundo JubileuGGT: 1996-2002
Da esquerda para a Direita:  Ellen Gielty, Marie Kelly, Terry Davis, 

Honorine Yamba, Mary McClure
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De acordo com nossa tradição, estimamos, em todos os nossos 
ministérios, a educação como fundamental para construir 

o Reino de Deus. Constituições 14.

“Caminhante, seus passos são a estrada e nada mais;  
Caminhante, não há caminho, o caminho é feito caminhando. 

Caminhando se faz a estrada e, ao olhar para trás, vê-se 
o caminho que nunca mais será trilhado.”

- Antonio Machado12 

Comentários Iniciais  

As Irmãs de Notre Dame de Namur embarcaram em uma jornada 
de educação financeira para as Irmãs na África e na América Latina 
com as membras do Escritório Congregacional de Finanças (CFO) 
liderando o caminho, mas sem nenhum sentido a seguir. Em 2003, o 
CFO e as Irmãs do Sul global estavam fazendo o caminho caminhan-
do, ensinando e aprendendo por meio dos Encontros das Tesourei-
ras do Sul (STM). Enquanto  a capacidade das tesoureiras de orçar 
e contabilizar aumentou, a qualidade da formação, educação e vida 
comunitária nos níveis da Unidade mudaram. 

O grupo principal de participantes era composto por Irmãs das 
Unidades, também consideradas como as “alunas”. Elas incluíram 
cada tesoureira da Unidade, uma representante da equipe de lide-
rança e uma Irmã estágiária no Escritório de Finanças da Unidade. 
Na categoria secundária estavam as “educadoras”; as membras do 
CFO, membras da CLT e as consultoras. Na prática, as participantes 
principais e secundárias eram alunas e educadoras, dependendo da 

12 Antonio Machado, Campos de Castilla, 1912. Cf. https://www.goodreads.com/quotes/289625-xxix-
traveler-there-is-no-path-the- path-is-made 
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situação e do conteúdo. Como diz a sabedoria brasileira, “Somos to-
dos um pouco loucos, e ‘doutores’ em algo.” 

A oração estava no centro do STM. Os grupos das Unidades que 
organizavam as orações e liturgias ofereceram ricas experiências cul-
turais e espirituais, nas quais a unidade na diversidade foi um tema 
recorrente. Por meio de suas orações, as Irmãs declaravam a im-
portância da solidariedade e interdependência. Elas usavam obje-
tos como pano multicolorido para explicar a riqueza e os desafios 
da unidade na diversidade. As Irmãs usavam uma analogia sobre 
quebrar um coco duro para explicar a necessidade de se alicerçar 
na espiritualidade e na vida religiosa, alcançar uma boa educação, 
cultivar relacionamentos de apoio e trabalhar para continuar sendo 
importantes como agentes de mudança na missão. 

Embora muitas participantes do STM tenham mudado ao longo 
dos anos, três membras do CFO permaneceram constantes: Lorraine 
Connell, Juana McCarthy e a consultora Clare Lorenzatti. Elas agiam 
como cola, unindo a história, a gestão e os procedimentos do FJ. Da 
mesma forma, alguns itens da agenda e e alguns processos perma-
neceram os mesmos, conforme descrito na Figura 5. Eles formaram a 
estrutura da agenda do STM. 
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Figura 5: Itens da Agenda e Processos que Permaneceram os Mesmos.

Após esses comentários iniciais, existe um resumo das aprendi-
zagens organizadas em três seções, a saber: iniciando, adaptando e 
expandindo a aprendizagem e o ensino. Destacar os itens e as etapas 
que permaneceram as mesmas ao longo dos anos evita a necessida-
de de reiterá-los nas discussões subsequentes. Cada seção consiste 
em conteúdo, processo e influência transformadora do FJ, tornando 
o valor do STM sempre visível e ajudando a mostrar como as Irmãs 
compartilham a riqueza e os desafios de suas realidades, e como elas 
entendem os orçamentos umas das outras. As seções também reve-
lam o papel do FJ como um agente de mudança, pois usar o Fundo 
permite que as Irmãs mudem as atitudes, percepções e abordagens 
para a missão. Cada parte termina com uma foto da CLT, em cujo 
termo de serviço o STM organizou. Nos apêndices estão as listas de 
participantes de cada seção para mostrar que a história de FJ é um 
produto de muitas. 
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Iniciando o Ensino e a Aprendizagem: 2003 – 2007 

O ditado rabínico “os começos são difíceis” fala sobre a experiên-
cia das participantes no STM. Lorraine e Juana buscaram inspiração 
em suas experiências acadêmicas profissionais, bem como na longa 
experiência de Juana como missionária no Peru. O medo do desco-
nhecido e de cometer erros não desencorajaram nem o CFO nem as 
Irmãs do Sul global do processo. 

2003 - O primeiro STM ocorreu em Roma. A duração e a inten-
sidade das sessões forneceram testemunho da natureza desafiadora 
dos começos. Os itens da agenda incluíram:

1. Espírito, propósito e lógica para o FJ; 
2. Participações financeiras de outubro de 2003; 
3. Conceitos de planejamento, orçamento de capital e projeções; 
4. Plano de contabilidade: receitas e despesas.

O CFO descreveu o FJ como enraizado no Evangelho e nos valo-
res da solidariedade13 e interdependência da Congregação, e condu-
zido pela convicção de que cada Irmã tem o que precisa para viver. 
As participantes prontamente ofereceram exemplos de solidariedade 
de suas espiritualidades culturais. As Irmãs da América Latina expli-
caram que ao comer de um prato de comida, cada pessoa se limita 
permitindo que os outros tenham o que precisam. As Irmãs da África 
relembraram a espiritualidade Ubuntu já citada aqui.

Nenhum de nós vem ao mundo totalmente formada. Não sabería-
mos como pensar, andar, falar ou nos comportar como seres huma-
nos a menos que aprendêssemos com outros seres humanos. Precisa-
mos de outros seres humanos para sermos humanos. Eu sou porque 
outras pessoas são14.

13  Entende-se por solidariedade o compartilhamento do que elas necessitam e não apenas o de seus 
excedentes.
14 Desmond Tutu, Deus tem um sonho: Uma visão de esperança para o nosso tempo, 2004. 
Cf. https://www.goodreads.com/author/quotes/5943.Desmond_Tutu?page=5
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O CFO explicou o objetivo do FJ, mencionando os seguintes pon-
tos:

a. Aumento de novas vocações no Sul, pedindo por financiamento 
adicional; 

b. Insuficiência de rendimentos no Sul para atender às necessidades 
das Irmãs;

c. Fontes reduzidas de financiamento devido ao declínio de mem-
bras e renda no Norte global;

d. Interesse em permitir que o Sul global planeje;
e. Necessidade de consistência e previsão no orçamento e gestão 

do FJ.

O objetivo do FJ é complementar as despesas de subsistência, for-
mação e educação das Irmãs na África e na América Latina. As irmãs 
identificariam suas próprias necessidades, fariam seus orçamentos 
e prestariam contas de seus gastos. Com base nas espiritualidades 
culturais e Congregacionais, as Irmãs compreenderam e abraçaram o 
espírito, o propósito e a lógica do FJ. Longe de ler e ouvir, as Irmãs 
começaram a conhecer através da  prática da interdependência na 
Congregação, e a perceber que o dinheiro não tem sentido sem rela-
cionamentos e serviço. 

Depois de explicar o glossário incluído no final deste livro, o CFO 
apresentou as participações financeiras do FJ. O CFO mantinha o di-
nheiro em várias contas em diferentes países e moedas para minimi-
zar o risco e maximizar o ganho. Cada Unidade usaria seus recursos 
no ano de 2004 e enviaria relatórios trimestrais para o CFO para que 
fosse feito o planejamento e previsões. Enquanto isso, os grupos das 
Unidades preparavam um orçamento usando um modelo de formu-
lário de orçamento (cf. Apêndice 1). Posteriormente, o CFO se reuniu 
com cada grupo para esclarecer conceitos e linhas orçamentárias. 
Naquela reunião, todas as Unidades, exceto o Congo-Kinshasa e a 
Nigéria, tinham Irmãs expatriadas como tesoureiras.
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Quando foram solicitadas a apresentarem seus orçamentos ao 
grande grupo, as participantes olharam ao seu redor espantadas. 
Cada grupo resguardou seus papéis e computadores com medo 
que as outras participantes vissem seus números. Ao contrário do 
compartilhamento sobre espiritualidade e solidariedade, ter que di-
vulgar os seus orçamentos mudou o clima na sala. Uma tensão pal-
pável tomou conta da sala, revelando o desafio de deixar o passado 
e acolher o novo. Como se ouvissem Nelson Mandela dizer a elas 
“Coragem não é ausência do medo”, as participantes superaram o 
medo delas. Elas apresentaram seus orçamentos, solicitaram escla-
recimentos, ofereceram e receberam elogios. Bem ali, ocorreu a 
conversão de corações e relacionamentos. Em suas avaliações (cf. 
Apêndice 2), as participantes agradeceram ao CFO e à Congregação 
pelo FJ. 

     Participantes do STM em Roma, 2003
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Seis meses depois, o CFO enviou um relatório detalhado à CLT, 
destacando as lições aprendidas, os problemas identificados e a ne-
cessidade de reuniões regulares para a construção de confiança, pro-
moção de conhecimento financeiro e de informática e aceleração na 
implementação do FJ.

2004 - O segundo STM aconteceu em Roma, começando com um 
dia de orientação para as novas participantes. O grupo então abor-
dou os seguintes itens da agenda: 

1. Atualização sobre as participações do Fundo Jubileu;
2. Procedimentos e políticas do CFO;
3. Previsões feitas pela L&P; 
4. Autossuficiência, fontes de renda, planos de formação e educa-

ção. 

As membras do CFO trouxeram informações sobre as partici-
pações do FJ, mostrando algumas contribuições significativas das 
Províncias e um aumento nos juros dos investimentos. Em 31 de 
agosto de 2004, as promessas pendentes ao Fundo eram de $ 
13.539.264, e o valor arrecadado era de $ 14.471.713, como ilus-
trado na Figura 6. 

Figura 6: Status do FJ, 2004
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vezes por ano para supervisionar os investimentos. Lorraine e Juana informam as gestoras 
financeiras sobre as necessidades de fluxo de caixa com antecedência para otimização do 
momento das vendas de ações em prol das bolsas de valores.  
 
Os fundos iniciais, marcados na tabela acima como promessas, foram fornecidos pelas 
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procedimentos15 desencadeou conversas dinâmicas e exemplos. As participantes obtiveram 
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recursos suficientes para prover às Unidades do Sul nos próximos 25 anos. A L&P propôs $ 
35 milhões como uma meta alcançável para manter o FJ. As Irmãs estavam determinadas a 
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O Fundo Jubileu é mantido em investimentos em todo o mundo, 
sob os cuidados vigilantes dos gestores financeiros. O CFO informa 
as gestoras sobre a missão da Congregação, a finalidade dos fundos 
e os critérios de responsabilidade social católica para garantir o res-
peito da justiça social e do cuidado com a terra como prioridades 
para os investimentos. Além disso, o CFO se reúne com a maioria 
das gestoras financeiras duas vezes por ano para supervisionar os 
investimentos. Lorraine e Juana informam as gestoras financeiras 
sobre as necessidades de fluxo de caixa com antecedência para 
otimização do momento das vendas de ações em prol das bolsas 
de valores. 

Os fundos iniciais, marcados na tabela acima como promessas, 
foram fornecidos pelas Unidades do Norte. As doações vieram prin-
cipalmente de Irmãs e comunidades, famílias e amigos da SND-
deN. O CFO analisa a viabilidade do FJ anualmente, e informa a 
Congregação sobre as necessidades e usos do Fundo. A discussão 
sobre políticas e procedimentos15 desencadeou conversas dinâmi-
cas e exemplos. As participantes obtiveram cópias das políticas e 
diretrizes para usar como exemplo na elaboração de documentos 
financeiros semelhantes para suas respectivas Unidades. O próximo 
item foi um resumo das previsões do relatório da L&P de 2001, des-
tacando a conclusão de que a Congregação tinha recursos suficien-
tes para prover às Unidades do Sul nos próximos 25 anos. A L&P 
propôs $ 35 milhões como uma meta alcançável para manter o FJ. 
As Irmãs estavam determinadas a cumprir a meta, embora algumas 
questionassem o que aconteceria com o FJ após a previsão de vinte 
e cinco anos da L&P. 

Para tratar do quarto item da agenda, os grupos das Unidades 
identificaram suas fontes de receita e a longevidade de cada uma, 
seus planos de formação e educação e as despesas previstas. O fato 
de os grupos apresentarem os frutos das suas discussões nas sessões 
plenárias promoveu a compreensão da realidade de cada um. Cada 

15 Os detalhes sobre os procedimentos e políticas do CFO estão no Manual de Políticas Congrega-
cionais de 2003. 
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grupo das Unidades usou o exemplo de orçamento do encontro de 
2003 na elaboração de um orçamento para o exercício financeiro de 
2005. Os grupos das Unidades se reuniram com sua Irmã de contato 
na CLT e com uma membra do CFO para revisar suas proposta de 
orçamentos. 

Como se estivessem seguindo o conselho de Leonardo da Vinci: 
“De vez em quando, vá embora, relaxe um pouco, pois quando você 
voltar ao trabalho, seu juízo estará mais seguro”16, o grupo tirou um 
dia para passear por Roma. O dia ofereceu a oportunidade de cons-
truir relacionamentos, refletir sobre os orçamentos, fazer compras e 
saborear a culinária italiana fora do convento. À noite, todas esta-
vam fisicamente cansadas, mas ansiosas para revisar os orçamentos 
que, até então, o CFO havia compilado em um orçamento do FJ (cf. 
Apêndice 3). No dia seguinte, cada grupo das Unidades explicou as 
mudanças feitas e depois  o CFO solicitou a aprovação do orçamento 
por meio de uma votação de mãos erguidas. 

 
      

Sorrisos, risadas e um suspiro de alívio na sala foram palpavel-
mente contagiosos. O CFO explicou às Irmãs como iria transferir o 
dinheiro (cf. Apêndice 4). Em suas avaliações por escrito, as par-
ticipantes expressaram apreço, e reconheceram os relacionamen-

16 https://thinkmarketingmagazine.com/10-quotes-leonardo-da-vinci-marketers-live/ 

Participantes do STM em Roma, 2004 
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tos positivos delas por meio de declarações, tais como: Eexcelente 
abertura e confiança nas realidades de cada uma. Obrigado por 
caminhar conosco como Irmãs, companheiras e amigas. Venha e 
caminhe conosco em nossas Unidades, sente-se conosco em nossas 
casas e lares.

2005 - As participantes se reuniram pela terceira vez em Roma 
com os seguintes itens na agenda: 

1. Normas, procedimentos e glossário de contabilidade;
2. Separação de contas ministeriais de contas operacionais;
3. Políticas de doação e renúncia de patrimônio;
4. Sustentabilidade e subsídio individual (PA); 
5. Arquivos e registros de propriedades. 

O CFO explicou os padrões de contabilidade: valores, ética, po-
líticas e procedimentos, incluindo a coleta de recibos e relatórios 
adequados. Elas também relataram os ativos, passivos, capital pró-
prio, receitas e despesas, e não puderam enfatizar demasiadamente 
o valor dos relacionamentos pessoais respeitosos, sem os quais o 
dinheiro e os números não têm sentido. Nessa altura, o CFO já ha-
via aberto duas contas no Citibank para cada Unidade, exceto para 
o Congo-Kinshasa, que não tinha um sistema bancário confiável na 
época. Cada Unidade também deveria separar as contas ministeriais 
e as operacionais. 

O terceiro item da agenda, sobre as políticas de doação e re-
núncia de patrimônio, gerou discussões e observações calorosas. 
Uma irmã observou que a necessidade de políticas já era muito 
esperada. “Nossos fundos secretos devem ser tirados de baixo das 
mesas para que nossos planos tenham significado.” A Irmã imitou 
com humor o movimento dos recursos saindo de baixo da mesa 
de uma forma que comunicou a mensagem muito bem. O grupo 
trabalharia com as membras de suas Unidades na criação de polí-
ticas e diretrizes necessárias. Em seguida, trabalhando com grupos 
de outras Unidades, as participantes discutiram o que poderiam 
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fazer como Unidade e juntas para se tornarem financeiramente 
sustentáveis. Talvez tenha sido muito cedo no processo para que 
as Irmãs reconhecessem os pontos fortes delas, e entendessem o 
contexto umas das outras o suficiente para uma discussão coletiva 
sobre sustentabilidade. Elas compartilharam o que sabiam sobre a 
elaboração de subsídios, e concluíram que se tornar sustentável é 
um processo para toda a vida. 

Até esse momento, algumas Unidades nunca haviam conseguido 
oferecer subsídio individual (PA) às suas membras. As participan-
tes incluíram isso no orçamento. O CFO ressaltou a necessidade de 
manter um registro das propriedades pertencentes às Unidades. A 
revisão dos orçamentos revelou um nível crescente de confiança e 
compreensão, pois as Irmãs conseguiam questionar umas às outras, 
ouvir com disposição e aprender com o que ouviam. Esse foi o caso 
no seguinte diálogo:

Irmã Wawa: O que seria um cardápio padrão na sua comunidade?
Irmã Meme: Café da manhã - mingau, chá, café, pão e ovos
                 Almoço/Ceia - pão de mandioca, verduras, 
                 uma proteína e frutas. 
Irmã Wawa: Como você consegue com um orçamento tão baixo
                 para alimentação?
Irmã Meme:  Nós produzimos a maior parte do que comemos.
Irmã Wawa: Nós produzimos o que comemos, e temos menos 
                 Irmãs do que você. Por que nosso orçamento para
                 alimentação é maior do que o seu? 
Irmã Meme: Talvez os alimentos que vocês compram sejam 
                 mais caros.

As duas irmãs se separaram, mas uma pergunta de sua conversa 
ficou em suas mentes: Nós produzimos o que comemos, e temos me-
nos Irmãs do que você. Por que nosso orçamento para alimentação 
é maior do que o seu? A irmã Wawa fez a mesma pergunta a outras 
participantes de sua Unidade, mas não obteve uma resposta satisfa-
tória. No dia seguinte, a irmã Meme entrou na sala de reuniões, foi 
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até a irmã Wawa e deu-lhe um longo e caloroso abraço dizendo: 
“Obrigada, minha Irmã, obrigada por sua pergunta. Sua pergunta me 
fez revisar o orçamento da minha Unidade, e então descobri que ha-
via perdido dois zeros!” A explicação deixou as outras participantes 
que haviam ouvido por acaso a conversa rindo aos montes. A partir 
de então, tanto o CFO quanto as participantes incentivaram as Uni-
dades a garantir que tivessem o suficiente! O CFO costumava dizer 
ao grupo: “É mais barato manter as Irmãs saudáveis do que tratá-las 
se ficarem doentes”. Em suas avaliações escritas, as participantes pe-
diram por palestras para ajudá-las a entender os contextos sociais e 
políticos e os orçamentos umas das outras. Elas também reconhece-
ram seu crescimento: 

Esses encontros estão ficando melhores cada vez que nos reuni-
mos; eles são educativos, agradáveis e inspiradores. Estamos desen-
volvendo bastante a confiança umas nas outras que podemos até rir 
de nós mesmas. - Participante de 2005

O CFO enviou à CLT, à liderança da Unidade e às tesoureiras 
um relatório de seis meses mostrando o orçamento real e as despe-
sas reais. As informações estavam de acordo com os procedimentos 
contábeis padrão e, como tal, um caso do CFO ensinando as Irmãs 
através de exemplos.

Participantes do STM em Roma, 2005
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2006 -O grupo se reuniu em novembro, em Roma, com quatro 
itens na agenda:

1. Contas no Citibank para os fundos ministeriais e operacionais;
2. Plano de saúde e pensões para as missionárias;
3. Uso de cartões de crédito;
4. Planejamento de longo prazo. 

O CFO comentou sobre as vantagens de separar a conta do mi-
nistério e a conta operacional da Unidade no Citibank. A separação 
tornou possível manter os fundos designados para o ministério se-
parados do FJ. Algumas Unidades já haviam separado suas contas 
do ministério e do FJ, enquanto outras ainda estavam resolvendo 
esse assunto. O segundo item da agenda surgiu da preocupação so-
bre quem deveria pagar o plano de saúde das missionárias. Naquela 
época, as Irmãs expatriadas dos EUA estavam se tornando elegíveis 
para os benefícios do governo - Assistência Médica e Previdên-
cia Social. Algumas Irmãs queriam que seus ganhos fossem para 
as Unidades no Sul, enquanto outras preferiam deixar os fundos 
nos EUA. Após algumas conversas e explicações do CFO, o gru-
po concordou que os fundos governamentais recebidos em nome 
das missionárias em suas Unidades de origem permaneceriam no 
Norte para quando as missionárias retornassem às suas Unidades 
emissoras. Entretanto, as Irmãs Missionárias teriam plano de saúde, 
quando possível, no Sul e em suas Unidades de origem. O CFO 
incentivou as Unidades a obter plano de saúde para todas as Irmãs 
porque, como disse Juana, “Apenas uma doença poderia esgotar os 
recursos de uma Unidade”. 

O CFO explicou que as Irmãs que freqüentemente viajam para 
fora de seus países de serviço têm Cartões de Crédito Congrega-
cional com adiantamento de US$ 500 em dinheiro. A Congregação 
paga uma taxa de US$ 15 por cada adiantamento ou transação em 
dinheiro. Como resultado, a retirada frequente de pequenas quan-
tidades torna-se muito cara. As Unidades devem informar o CFO 
sempre que uma Irmã viaje para fora de seu país de residência, 
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caso o banco questione o uso do cartão em uma nova localização. 
O CFO também incentivou as Unidades a planejarem análises finan-
ceiras que gradualmente resultariam em auditorias externas. As par-
ticipantes pesquisariam as possibilidades de tais serviços em seus 
respectivos países. No terceiro dia do encontro, o grupo visitou a 
bela e antiga cidade de Assis, onde aprenderam sobre a história e 
espiritualidade franciscana. 

Nos primeiros nove meses de 2006, as Unidades gastaram demais 
na manutenção das propriedades, talvez porque tivessem orçado 
menos do que o necessário para algumas das casas construídas no 
início de 1900. O CFO incentivou cada Unidade a discernir sua ca-
pacidade de usar o orçamento dentro do ano fiscal. Tendo tentado 
conciliar as receitas, despesas e valores mantidos no país e desco-
brindo que o câmbio tornava a reconciliação bastante complicada, 
o CFO aceitou uma variação de 10% entre o que eles pensaram que 
deveria permanecer internamente e o que as Unidades relataram 
nas conversas. O processo orçamentário sempre foi uma oportuni-
dade de ensino e aprendizagem. 

As Tesoureiras das Unidades do Norte juntaram-se ao grupo 
para revisar o relatório preliminiar da Tesoureira Geral para o Ca-
pítulo Geral de 2008, de acordo com as Constituições 132: “Em 
colaboração com as tesoureiras de cada Unidade intermediária, a 
Tesoureira Geral presta contas das finanças da Congregação ao 
Capítulo Geral.”
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Participantes do STM em Roma, 2006, Conversas entre os Grupos 
das Unidades

Brasil Congo-Kinshasa 

Quênia Nigéria 

Peru/Nicarágua ZimSA 
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2007 - O STM foi realizado em Roma, no mês de novembro. Os 
itens da agenda foram os seguintes: 

1. Desafios e conquistas em 2007, bem como apoio às alunas;
2. Prioridades para arrecadação de fundos;
3. Procedimento para tratamento de presentes e doações; 
4. Preparação para auditorias; 
5. Relatório preliminar da Tesoureira Geral ao Capítulo geral.

As Irmãs sempre traziam algumas lembrancinhas para compar-
tilhar com as outras participantes durante as orações e nos aniver-
sários, como uma demonstração de solidariedade. Os grupos das 
Unidades apresentaram uma visão geral de suas realidades; desafios 
e conquistas. No processo, elas perceberam um nível cada vez maior 
de confiança e capacidade de tomar decisões estratégicas seguidas 
de ações. Desde então, várias Unidades começaram a enviar Irmãs 
para a faculdade e a reformar alguns conventos. Elas precisavam au-
mentar o apoio às alunas Irmãs, encontrar possibilidades de planos 
de saúde em seus países e espaçar reformas e construções de manei-
ra inteligente para um melhor uso do FJ.

A discussão sobre as prioridades para o financiamento destacou 
cinco áreas comuns: moradia, saúde, formação, capacitação profis-
sional e ministério. O FJ financiaria todas as áreas, exceto as despesas 
do ministério. Cada Unidade deveria arrecadar fundos para os minis-
térios, mesmo que o Escritório de Apoio à Missão Congregacional 
(CMO) continuasse arrecadando fundos adicionais para o ministé-
rio. Usando as diretrizes da Congregação, as Unidades começaram a 
desenvolver políticas e procedimentos para lidar com os presentes 
e doações. A menos que as verbas fossem restritas ou para o mi-
nistério, as Unidades eram responsáveis por elas como parte do FJ. 
Depois de recebido, as Unidades usavam o dinheiro de acordo com 
a vontade do doador. 
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As Irmãs sempre traziam algumas lembrancinhas para compartilhar com as outras 
participantes durante as orações e nos aniversários, como uma demonstração de 
solidariedade. Os grupos das Unidades apresentaram uma visão geral de suas realidades; 
desafios e conquistas. No processo, elas perceberam um nível cada vez maior de confiança 
e capacidade de tomar decisões estratégicas seguidas de ações. Desde então, várias Unidades 
começaram a enviar Irmãs para a faculdade e a reformar alguns conventos. Elas precisavam 
aumentar o apoio às alunas Irmãs, encontrar possibilidades de planos de saúde em seus 
países e espaçar reformas e construções de maneira inteligente para um melhor uso do FJ. 
 
A discussão sobre as prioridades para o financiamento destacou cinco áreas comuns: 
moradia, saúde, formação, capacitação profissional e ministério. O FJ financiaria todas as 
áreas, exceto as despesas do ministério. Cada Unidade deveria arrecadar fundos para os 
ministérios, mesmo que o Escritório de Apoio à Missão Congregacional (CMO) continuasse 
arrecadando fundos adicionais para o ministério. Usando as diretrizes da Congregação, as 
Unidades começaram a desenvolver políticas e procedimentos para lidar com os presentes e 
doações. A menos que as verbas fossem restritas ou para o ministério, as Unidades eram 
responsáveis por elas como parte do FJ. Depois de recebido, as Unidades usavam o dinheiro 
de acordo com a vontade do doador.  
 
O CFO pediu às participantes que considerassem a realização de auditorias financeiras pelo 
fato de terem dito: “O dinheiro que temos não é nosso dinheiro. Ele pertence ao povo de 
Deus, à Igreja, e devemos prestar contas ao povo de como usamos o dinheiro.” A alta 
frequência de litígios contra as comunidades religiosas exige uma contabilidade meticulosa 
para proteger a integridade da Congregação. As participantes listam valores, práticas e itens 
que elas gostariam de ter antes da auditoria. Isso inclui a responsabilidade com os 
documentos de apoio, contabilidade e relatórios oportunos e conformidade com as 
regulamentações governamentais. As participantes revisaram e aprovaram o orçamento para 
2008. A Figura 7 ilustra as fontes reais da receita durante o período de iniciação.  
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O CFO pediu às participantes que considerassem a realização de 
auditorias financeiras pelo fato de terem dito: “O dinheiro que temos 
não é nosso dinheiro. Ele pertence ao povo de Deus, à Igreja, e deve-
mos prestar contas ao povo de como usamos o dinheiro.” A alta fre-
quência de litígios contra as comunidades religiosas exige uma con-
tabilidade meticulosa para proteger a integridade da Congregação. As 
participantes listam valores, práticas e itens que elas gostariam de ter 
antes da auditoria. Isso inclui a responsabilidade com os documen-
tos de apoio, contabilidade e relatórios oportunos e conformidade 
com as regulamentações governamentais. As participantes revisaram 
e aprovaram o orçamento para 2008. A Figura 7 ilustra as fontes reais 
da receita durante o período de iniciação. 

  Figura 7: Fontes Reais da Receita 2005-2007

Em 2005, as Unidades do Sul destinaram todos os seus fundos para 
o FJ, e as Unidades do Norte mantiveram suas contribuições, com al-
gumas delas oferecendo mais do que inicialmente prometeram doar. 
Enquanto isso, o efeito composto dos investimentos aumentou os gan-
hos. Além disso, os doadores habituais que faziam doações para às 
Irmãs começaram contribuir com o FJ, o que também pode explicar a 
ligeira diminuição nas doações e em outras fontes de renda. A renda 
proveniente de salários e pensões também aumentava porque as Irmãs 
estavam se tornando mais proficientes em contabilidade, ao mesmo 
tempo em que mais Irmãs freqüentavam o ensino superior, melhoran-



64

Paixão pela Missão

do assim sua capacidade de ganhar salários. Brasil e ZimSA eram as 
duas únicas Unidades onde algumas membras recebiam pensão. 

Enquanto o CFO ensinava as Irmãs como fazer orçamentos e con-
tas, as participantes ajudavam o CFO na compreensão da vida no Sul 
global. Além disso, as participantes aprenderam sobre os contextos 
umas das outras e passaram a confiar em outras Irmãs. A Figura 8 mos-
tra o orçamento e as despesas de subsistência para 2005-2007. 

Figura 8: Orçamento Real para Subsistência vs Despesas Reais de 
Subsistência

As Unidades sempre orçavam mais do que suas despesas reais, 
talvez devido às variações nas taxas de câmbio e custos das merca-
dorias, ou porque as Irmãs orçavam implicitamente para as contin-
gências. Seja qual for o caso, elas retiravam apenas a quantia de que 
precisavam. Ao final desse estágio de iniciação, uma trilha estava 
começando a se formar atrás das criadoras do caminho. Mais do que 
o aumento visível na capacidade das Irmãs de orçar e prestar contas, 
todas as participantes, professoras e alunas vivenciaram um nível de 
conversão. Elas estavam deixando de lado suas suposições antigas, 
estereótipos e recursos guardados, tanto explícitos quanto ocultos, e 
permitindo que o novo evoluísse. 
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Em 2005, as Unidades do Sul destinaram todos os seus fundos para o FJ, e as Unidades do 
Norte mantiveram suas contribuições, com algumas delas oferecendo mais do que 
inicialmente prometeram doar. Enquanto isso, o efeito composto dos investimentos 
aumentou os ganhos. Além disso, os doadores habituais que faziam doações para às Irmãs 
começaram contribuir com o FJ, o que também pode explicar a ligeira diminuição nas 
doações e em outras fontes de renda. A renda proveniente de salários e pensões também 
aumentava porque as Irmãs estavam se tornando mais proficientes em contabilidade, ao 
mesmo tempo em que mais Irmãs freqüentavam o ensino superior, melhorando assim sua 
capacidade de ganhar salários. Brasil e ZimSA eram as duas únicas Unidades onde algumas 
membras recebiam pensão.  
 
Enquanto o CFO ensinava as Irmãs como fazer orçamentos e contas, as participantes 
ajudavam o CFO na compreensão da vida no Sul global. Além disso, as participantes 
aprenderam sobre os contextos umas das outras e passaram a confiar em outras Irmãs. A 
Figura 8 mostra o orçamento e as despesas de subsistência para 2005-2007.  
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CLT 2002-2008
Da Esquerda para a Direita; Maria Delaney, Rachel Harrington, 

Camilla Burns, Nancy Welmeier, Marie-Angèle Kitewo
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Ajustando o Ensino e a Aprendizagem: 2008 – 2013 

O ano de 2008 marcou o quinto aniversário do STM. Olhando para 
trás, para a trilha que percorreram, as membras do CFO e todas as 
participantes do STM estavam gratas à aquelas que lhes permitiram 
chegar tão longe. A crise financeira global de 2008 trouxe desafios 
e oportunidades. Olhando para o futuro, as criadoras do caminho 
ajustaram o ensino, a aprendizagem e o orçamento. Sua coragem e 
esperança permaneceram constantes enquanto elas se inspiravam na 
Santa Julie, sua professora mestre, que diz: “Você não pode usar os 
mesmos métodos todas as vezes; eles funcionam na primeira ocasião 
e falham nas cem próximas. Você tem que variá-los17. 

O CFO ajudou as participantes a entender as causas e implicações 
da crise, que estavam resultando em uma perda substancial para o 
FJ. Ainda com o objetivo de preservar a saúde e o bem-estar das 
membras, as Unidades retiraram do FJ apenas o que precisavam. À 
medida que as participantes do STM aumentavam seu entendimento 
sobre o propósito, as funções e os processos do STM e do FJ, elas 
compartilhavam o aprendizado recém-adquirido com as membras de 
suas respectivas Unidades, assim a capacidade e confiança do Sul 
global começaram a mudar. O STM se sentiu valioso e valorizado, 
pois as participantes criaram uma comissão para a agenda a fim de 
auxiliar o CFO no planejamento e facilitação do STM. Nesse momen-
to, as participantes estavam começando a entender o compromisso 
da Congregação em apoiar a vida e a missão no Sul. 

2008 – As Participantes se reuniram em Roma, juntamente com a 
recém eleita CLT. Os seguintes itens estavam na agenda:

1. A crise de crédito, Demonstrativos de Lucros e Perdas e Balanços 
Financeiros; 

2. Esboço do documento da política (Manual de Política Congrega-
cional);

3. Revisão e aprovação dos orçamentos. 

7 Calendário Perpétuo das Irmãs de Notre Dame de Namur, 1º de dezembro. 
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Usando diferentes métodos e exemplos, o CFO explicou como o 
colapso do mercado imobiliário estava influenciando os bancos, as 
empresas e os investimentos. Naquela altura, o FJ havia perdido cer-
ca de $ 6 milhões. Para compreender a ligação entre as economias 
global e local com os recursos da Unidade e da Congregação, as 
participantes consideraram a analogia do efeito borboleta: “O bater 
das asas de uma borboleta aqui pode causar uma tempestade ali.” 

Demonstrativos de Lucros e Perdas, ou relatórios financeiros, envol-
vem resumos de receitas e despesas incorridas durante um período es-
pecificado. A discussão desse item da agenda levou as participantes a 
tomarem nota das diversas fontes de receitas e custos de suas Unidades e 
a ver que, de fato, o FJ era sua principal fonte de renda. Na mesma linha, 
o CFO mostrou que em 31 de agosto de 2008, final do ano fiscal, as Uni-
dades SNDdeN no Norte global eram as principais contribuintes para o 
FJ, seguidos por investimentos e doações, conforme ilustrado na Figura 9.

Figura 9: Fontes de Renda do Fundo Jubileu, 2008

Nesse ponto, os ganhos com investimentos haviam aumentado de 
aproximadamente $ 1,6 milhão em 2004 para cerca de $ 9,8 milhões em 
2008. Embora o mercado monetário estivesse favorável, as gestoras fi-
nanceiras trabalhavam juntamente com o CFO, decidindo onde investir e 
garantindo o efeito composto sobre os investimentos. O CFO usou essas 
informações para explicar a importância dos encontros regulares entre as 
tesoureiras, a liderança e as gestoras financeiras para avaliação.
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31 de agosto de 2008, final do ano fiscal, as Unidades SNDdeN no Norte global eram as 
principais contribuintes para o FJ, seguidos por investimentos e doações, conforme ilustrado 
na Figura 9. 
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Da mesma forma, o CFO permaneceu vigilante e esperançoso. Mesmo assim, relaxar não era 
uma opção que animava Juana e Lorraine. Elas continuavam trabalhando em seus 
computadores mais do que nunca, revisando a situação do FJ. As irmãs lembram que o CFO 
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 Nessa época, a Congregação já havia desenvolvido várias políti-
cas e diretrizes vinculadas ao “Manual de Política da Congregação”, 
que se tornariam uma fonte de referência para as Unidades à medida 
que desenvolvessem suas políticas e procedimentos locais. Lorrai-
ne nunca se cansava de dizer: “A política é sua amiga”. Em outras 
palavras, as políticas promovem possibilidades de decisões neutras 
e relacionamentos estáveis. Cientes do valor da subsidiariedade, as 
participantes ajustavam o orçamento delas sempre que possível, e 
deixavam outras rubricas orçamentárias para que suas membras a 
ajustassem adequadamente. As participantes concordaram em sacar 
menos para as despesas de capital a fim de dar tempo para o FJ se re-
cuperar. Elas reagiram à crise com resiliência, coragem e esperança. 

Da mesma forma, o CFO permaneceu vigilante e esperançoso. 
Mesmo assim, relaxar não era uma opção que animava Juana e Lor-
raine. Elas continuavam trabalhando em seus computadores mais do 
que nunca, revisando a situação do FJ. As irmãs lembram que o CFO 
lhes enviou e-mails de incentivo e citações como “Tenham coragem 
e confiança; tudo passa, e nós também passaremos, mas o bem que 
fizemos pela graça de Deus não passará. ” (Carta de Françoise 136). 

Participantes do STM em Roma, 2008
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2009 – As participantes se encontraram novamente em Roma, e os 
seguintes itens estavam na agenda:

1. Revisão da situação financeira global;
2. Licenças sabáticas, patrimônio, reembolsos; 
3. Treinamento para arrecadação de fundos.

O encontro de 2009 começou com a troca de experiências sobre 
a crise financeira global. As participantes utilizaram o aumento no 
custo dos alimentos e de outras mercadorias para ilustrar como a re-
cessão influenciou as transações financeiras no nível local. Como as 
Irmãs do Sul, a Casa Geral também tentou reduzir suas despesas. Por 
exemplo, Clare Lorenzatti não participou do STM de 2009. Solicitadas 
a imaginar que teriam que reduzir seus orçamentos em 10% e discutir 
como o fariam, as participantes consideraram diferentes cenários e as 
prováveis reações de suas membras. Elas concluíram que o orçamen-
to é uma ferramenta, não uma regra. Ele ajuda a chegar a decisões 
racionais e viáveis. O CFO apresentou a questão das licenças sabáti-
cas, do patrimônio e reembolsos com uma reflexão sobre dois artigos 
das Constituições:

Embora possamos manter os bens que temos no momento dos 
primeiros votos ou que venhamos a receber posteriormente, cede-
mos a administração desses bens e fazemos a disposição de seus 
usos e receitas em um espírito de liberdade e confiança, e de acordo 
com a lei da Igreja. A mudança nessas disposições requer o consen-
timento da moderadora intermediária (C, 63).

Depois da profissão perpétua, podemos renunciar não só ao uso, 
mas também à propriedade dos bens materiais. Fazemos este ato 
na devida forma legal com o consentimento da moderadora geral 
(C, 64).

As Irmãs compartilharam exemplos de suas próprias leis civis e 
consuetudinárias que regem a posse e a herança de bens. O CFO 
descreveu os itens incluídos nos orçamentos da Unidade e aqueles 
pagos pela Congregação, e incentivou as participantes a promover 
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a prática do reembolso, contabilidade e auditoria oportuna. O CFO 
apelou para que as Unidades desenvolvam políticas sobre licenças 
sabáticas e patrimônio. 

A discussão sobre a arrecadação de fundos fez com que as parti-
cipantes expressarem seu apreço pelos subsídios de apoio ao minis-
tério da Congregação, e a pedir ajuda para a diversificação de suas 
fontes de renda. Uma participante explicou: “O que recebemos da 
Congregação não é suficiente para manter nossos ministérios; pre-
cisamos encontrar maneiras adicionais de gerar renda. ” O grupo 
concordou em começar pela criação de comitês consultivos e outras 
oportunidades de networking em busca de ideias e estratégias para 
angariar fundos em seus respectivos contextos locais. 

Anteriormente, em 2007, o CFO havia incentivado as participan-
tes a se prepararem para as análises financeiras ou auditorias das 
contas de suas Unidades. A Unidade do Quênia estava contente por 
entregar uma cópia de seu primeiro relatório de auditoria, referente 
ao ano fiscal de 2008, o que motivou outras Unidades a iniciar o 
processo. As participantes expressaram sua gratidão em declarações 
como: “Compartilhar sobre nossas realidades locais ajuda a aumen-
tar nossa compreensão da realidade de cada uma....” “Fico maravi-
lhada com a sua atenção aos pequenos detalhes....” Elas pediram 
por mais palestras sobre como fazer pedidos de verbas e como 
compartilhar os aprendizados com as membras de suas respectivas 
Unidades. 

2010 – As participantes se reuniram em Roma com a seguinte 
agenda:

1. Revisitar o processo de planejamento.
2. Revisão das políticas de licenças e aposentadoria das expatriadas.
3. Visão geral do Manual de Políticas e Procedimentos.

Apresentando o encontro, o CFO compartilhou a boa notícia de 
que o FJ estava tendo uma recuperação lenta, mas constante, notícia 
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que trouxe sorrisos e esperança. O CFO descreveu a sequência das 
etapas do planejamento que é apresentada na Figura 10, destacando 
a missão como o início e o raison d’être.

Figura 10: Processo de Planejamento Financeiro

Usando as etapas como uma estrutura, os grupos das Unidades 
elaboraram planos para apresentar ao grande grupo para receber 
feedback. Refletindo sobre o exercício, uma Irmã concluiu: “O di-
nheiro vem depois da missão, e os orçamentos revelam a missão e 
a espiritualidade de um grupo”. As irmãs levariam suas propostas de 
planos para casa para uma reflexão, desenvolvimento e implemen-
tação futura. As participantes discutiram e confirmaram as diretrizes 
para as licenças e aposentadorias das expatriadas, e a decisão para 
as Unidades de origem de reter todas as receitas relacionadas à ad-
ministração para pagamento das necessidades de uma Irmã após seu 
retorno do Sul. 

As conversas sobre o Manual de Política da Congregação deram 
às Irmãs uma amostra da governança e gestão da Congregação e 
um quadro de referência para as Unidades. Uma irmã notou que as 
membras estavam começando a compreender e valorizar o papel das 
políticas na promoção da transparência, integridade e coesão. 
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2011 – Marie Kelly, a Coordenadora do Namur Heritage Centre (Centro do Patrimônio de 
Namur), que estava sendo desenvolvido pela Congregação, solicitou que Namur sediasse o 
STM de 2011 para que as participantes pudessem ver o Centro. Os itens da agenda incluíram: 
 

1. Atualizações sobre o planejamento para a educação e os ministérios das Irmãs; 
2. Políticas para expatriadas, políticas de aposentadoria e outras políticas; 
3. Atualização da L&P na preparação para o Capítulo Geral de 2014.  

 
As unidades começaram a planejar e priorizar as preocupações e ações com um senso crescente 
de clareza, motivação e missão. Elas elaboraram as políticas e diretrizes para o estudo, 
aquisição, funerais e assistência familiar que, de acordo com elas, estavam promovendo 
objetividade e protegendo aquelas que estão na liderança de acusações reais ou aparentes.  
 
O encontro em Namur ajudou as Irmãs a reviver o espírito de Santa Julie e Françoise ao visitar 
o Centro do Patrimônio, que em breve seria aberto ao público. Uma parede preta com os nomes 
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Figura 10: Processo de Planejamento Financeiro 
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2011 – Marie Kelly, a Coordenadora do Namur Heritage Centre 
(Centro do Patrimônio de Namur), que estava sendo desenvolvido 
pela Congregação, solicitou que Namur sediasse o STM de 2011 para 
que as participantes pudessem ver o Centro. Os itens da agenda in-
cluíram:

1. Atualizações sobre o planejamento para a educação e os minis-
térios das Irmãs;

2. Políticas para expatriadas, políticas de aposentadoria e outras po-
líticas;

3. Atualização da L&P na preparação para o Capítulo Geral de 2014. 

As unidades começaram a planejar e priorizar as preocupações e 
ações com um senso crescente de clareza, motivação e missão. Elas 
elaboraram as políticas e diretrizes para o estudo, aquisição, funerais 
e assistência familiar que, de acordo com elas, estavam promovendo 
objetividade e protegendo aquelas que estão na liderança de acusa-
ções reais ou aparentes. 

O encontro em Namur ajudou as Irmãs a reviver o espírito de San-
ta Julie e Françoise ao visitar o Centro do Patrimônio, que em breve 
seria aberto ao público. Uma parede preta com os nomes de todas as 
Irmãs de Notre Dame de Namur chamou muita atenção. Sempre que 
uma Irmã via o seu nome, seu rosto brilhava com alegria e um gran-
de sorriso. As Irmãs tiraram fotos dos  nomes delas e das membras 
de suas respectivas Unidades. Uma Irmã disse com orgulho: “Esta 
imagem mostra que sou membra de uma Congregação maior do que 
minha pequena Unidade”. 



No terceiro dia, as participantes visitaram Bruxelas, a capital de 
Flandres, da Bélgica e da União Europeia. As Irmãs ficaram fascina-
das com os marcos históricos e arquitetônicos, mercados de flores e 
ruas estreitas. A experiência as inspirou a considerar o valor de pre-
servação de seu próprio patrimônio cultural e Congregacional. 

     Participantes do STM em Roma, 2011
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Parede do Centro do Patrimônio com  os Nomes das Irmãs 
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2012 – O STM foi realizado em Namur pela segunda vez, com a 
seguinte agenda: 

1. Microfinancimento;
2. Ativos, Balanços e Plano de Contas do Ministério;
3. fluência do 3. 3.   FJ a nível de Unidade.

Ao longo dos anos, o CFO investiu em microfinanciamento com 
o Pro Mujer, Oikocredit e Common Good. Essas empresas interna-
cionais oferecem pequenas quantias de crédito, empréstimos, contas 
poupança, apólices de seguro e possibilidades de transferência de 
dinheiro. O CFO incentivou as participantes a procurar e trabalhar 
com essas empresas para dar apoio aos grupos a nível de comuni-
dade. Como parte da orientação para as novas participantes, o CFO 
explicou os seguintes conceitos:

1.  Ativos ou itens pertencentes e devidos a uma Unidade; 
2.  Balanço - uma lista de ativos, passivo e ações em uma data es-

pecificada;
3.  Plano de contas do ministério - uma lista de contas, mostrando 

as receitas, as despesas, os ativos, o passivo e o capital. 

Trabalhando em pequenos grupos, as participantes aprenderam a 
criar Balanços e um Plano de Contas do Ministério. No dia seguinte, 
o grupo visitou o Centro do Patrimônio da Congregação, que já es-
tava aberto ao público, e a cidade de Namur. As Irmãs que foram ao 
Centro no ano anterior, e as que o visitaram pela primeira vez ficaram 
igualmente entusiasmadas ao verem seus nomes na parede preta em 
Namur. Embora as Irmãs soubessem que Namur havia mudado com 
o tempo, elas ainda conseguiam idealizar que estavam seguindo os 
passos de Santa Julie e Françoise. A experiência de ver o que as duas 
fundadoras viram naquela época inspirou e revigorou as Irmãs. 

Os grupos das Unidades discutiram a influência de FJ na vida 
e na missão, destacando as mudanças na qualidade da formação, 
educação e vida comunitária. Questionadas sobre como poderiam 
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se preparar para a liderança na Congregação, as Irmãs expressaram 
apreensão. Elas questionaram tanto suas próprias experiências quan-
to a capacidade do Norte de abrir mão e permitir que o Sul liderasse 
a Congregação. As Irmãs pediram à Congregação para iniciar um 
planejamento voltado para mudanças. Elas se comprometeram a agir 
de forma melhor como descrita  no sábio conselho de Martin Luther 
King Jr. “Se você não pode voar, então corra, se você não pode cor-
rer, então caminhe, se você não pode caminhar, então rasteje, mas 
faça o que fizer, você tem que seguir em frente.” 

2013 – Pelo terceiro ano consecutivo, o STM foi realizado em Na-
mur, com dois itens na agenda:

1. Liderança para a Congregação;
2. Preparações para o Capítulo Geral.

O CFO declarou que a liderança oferece a visão, a inspiração e 
a supervisão para a vida e missão da Congregação e pede por ex-
periências e abordagens diversas. O CFO convidou as participantes 
a imaginarem a seguinte situação: “As Irmãs do Norte diminuíram e 
se tornaram incapazes de assumir quaisquer posições de liderança; 
agora você é responsável pela Congregação.”

a. Qual seria o impacto em sua Unidade se você assumisse a lide-
rança?

b. Quais são as cinco coisas que precisam de sua atenção?
c. De quais dons você precisará para liderar a Congregação?
d. Quais são os desafios que as diferenças culturais apresentam e 

como podem ser tratados?

As Irmãs manifestaram a necessidade de uma preparação orga-
nizada e deliberada para a transição de liderança, quando alguém 
perguntou: “A Congregação deve esperar que o Norte fique sem 
uma equipe adequada antes que as Irmãs do Sul possam servir como 
líderes?” 



76

Paixão pela Missão

Lembre-se de que as dores do parto precedem a alegria dos bebês 
recém-nascidos; o clima sombrio da Sexta-feira Santa chega antes do 
sábado de aleluia do Domingo de Páscoa. Devemos seguir em frente 
com coragem, nossos orçamentos refletindo nossos valores (Partici-
pante, STM 2013).

Em preparação para o Capítulo Geral, as tesoureiras das Provín-
cias do Norte da Bélgica, Sul da Bélgica/França e Grã-Bretanha jun-
taram-se ao grupo no STM. Lorraine apresentou sua proposta de rela-
tório para o Capítulo Geral de 2014 e recebeu sugestões de emenda. 
A L&P apresentou um relatório preliminar mostrando uma mudança 
demográfica na Congregação, conforme ilustrado na Tabela 8.

Tabela 8: Projeções de Tendências de Filiação

Observação: as diferenças na soma devem-se aos arredondamentos.

Essas tendências geraram discussões e sentimentos que revelaram 
níveis de ansiedade e esperança. O grupo pediu para que toda a 
Congregação discutisse as projeções e implicações associadas. Uma 
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Tabela 8: Projeções de Tendências de Filiação 

              Observação: as diferenças na soma devem-se aos arredondamentos. 
 
 
Essas tendências geraram discussões e sentimentos que revelaram níveis de ansiedade e 
esperança. O grupo pediu para que toda a Congregação discutisse as projeções e implicações 
associadas. Uma participante salientou ainda que as tendências convocam a Congregação ao 
diálogo e conversão, a abandonar os medos e a seguir em frente com esperança.  
 

On ne fait pas d’omelette sans casser des œufs - “Você não pode fazer uma omelete sem 
quebrar os ovos.” As tendências nos chamam para a conversão: mudar as atitudes e 
práticas, aceitar Irmãs de todas as idades, raças e culturas capazes de ajudar a moldar o 
futuro (Participante, STM 2013).  

 
As Irmãs expressaram um sentimento de perda e aflição; também reconheceram as tendências 
como um apelo para aumentar a qualidade de suas vidas e promover novas vocações. A L&P 
também apresentou as projeções de sustentabilidade do FJ, conforme resumido na Figura 11.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Região Unidade 2007 2013 2018 2023 2028 2033 2038 

Unidades 
nos EUA 

SNDBC 44 46 46 35 24 14 6 
Boston 211 166 133 99 66 38 18 
Califórnia 129 112 86 63 41 23 11 
Chesapeake 63 53 38 29 20 12 6 
Connecticut 115 85 65 45 28 15 8 
Ipswich 172 117 86 59 40 25 15 
Ohio 299 208 158 106 61 31 15 

Outras 
Unidades do 

Norte 

Norte da Bélgica 44 26 17 9 5 2 1 
Sul da Bélgica/França 93 55 40 27 18 12 7 
Grã-Bretanha 229 171 133 95 60 34 16 
Itália 9 6 5 4 3 2 1 

 Japão 52 45 38 30 21 14 9 

Unidades do 
Sul 

Brasil 18 17 13 13 14 14 12 
Congo-K 113 115 124 127 134 138 129 
Quênia 13 22 18 22 27 31 31 
Nigéria 91 92 106 127 148 169 164 
Peru/Nicarágua 11 13 12 15 18 21 20 
ZimSA 17 14 14 15 18 19 17 

 
Unidades do Norte 1.460 1.090 844 602 388 223 115 
Unidades do Sul 263 273 287 320 358 392 372 

Total Congregação 1.723 1.363 1.131 922 746 615 487 
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participante salientou ainda que as tendências convocam a Congre-
gação ao diálogo e conversão, a abandonar os medos e a seguir em 
frente com esperança. 

On ne fait pas d’omelette sans casser des œufs - “Você não pode 
fazer uma omelete sem quebrar os ovos.” As tendências nos chamam 
para a conversão: mudar as atitudes e práticas, aceitar Irmãs de todas 
as idades, raças e culturas capazes de ajudar a moldar o futuro (Par-
ticipante, STM 2013). 

As Irmãs expressaram um sentimento de perda e aflição; também 
reconheceram as tendências como um apelo para aumentar a quali-
dade de suas vidas e promover novas vocações. A L&P também apre-
sentou as projeções de sustentabilidade do FJ, conforme resumido na 
Figura 11. 

Figura 11: Fonte - Relatório da L&P para o Capítulo Geral de 2014 
- páginas 26-47

O próximo STM foi marcado para janeiro de 2015, no Quênia, 
para que a CLT que assumiria o cargo em novembro de 2014 pudesse 
participar. O grupo selecionou quatro Irmãs para servir juntamente 
com o CFO por dois anos como o Comitê da Agenda que planejaria 
e facilitaria o STM. As Equipes de Liderança Africana (ALT) também 
iriam se reunir no Quênia em janeiro de 2015 e participariam do 
STM. Fazer um encontro do Comitê da Agenda no Sul, e ter a parti-
cipação da ALT no STM foram ajustes fundamentais no processo de 
ensino e aprendizagem para as Irmãs do Sul global. O FJ possibilitou 
que as Irmãs no Sul global tivessem um sentimento de pertencimento 
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aprendizagem para as Irmãs do Sul global. O FJ possibilitou que as Irmãs no Sul global 
tivessem um sentimento de pertencimento a uma Congregação, comprometidas na promoção 
da credibilidade da missão. A Figura 12 mostra as fontes reais de financiamento nas Unidades. 
 

Figura 12: Fontes Reais da Receita 2008-2013 
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✓ Despesas de $ 3,6 milhões em 2014 se tornarão $ 4,1 milhões em 2018 e $ 4,9 

milhões em 2023 
✓ Ministério e projetos excluídos dos números acima 
✓ Se não houver mais contribuições para o FJ, ele pode durar até 2026 
✓ Se houver contribuições de US $ 1,7 milhão por ano, ele pode durar até 2030 
✓ Se as contribuições aumentarem para $ 3,7 milhões por ano, ele pode durar até 2035 
✓ O fundo precisaria de $ 75-80 milhões para reter capital  por tempo indefinido 
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a uma Congregação, comprometidas na promoção da credibilidade 
da missão. A Figura 12 mostra as fontes reais de financiamento nas 
Unidades.

Figura 12: Fontes Reais da Receita 2008-2013

O aumento gradual dos salários e pensões indica o aumento da 
capacidade acadêmica e profissional das Irmãs, o que se traduziu na 
possibilidade de receber salários. No entanto, como explicado ante-
riormente, as economias fracas no Sul global limitam as escalas de 
salários. A remuneração que as Irmãs recebem não é proporcional 
com suas qualificações profissionais, trabalho árduo e longas horas 
de serviço. Apenas o Brasil e o ZimSA tinham algumas Irmãs rece-
bendo pensões. A Figura 13 ilustra os orçamentos reais e as despesas 
reais de subsistência para o período de 2008-2013.
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Figura 13: Real Orçado vs Despesas Reais de Subsistência

Embora o orçamento de 2009 tenha sido superior ao do ano an-
terior, a revisão de fim do ano das despesas mostrou uma redução 
de 10% nos gastos totais. Mesmo assim, os gastos aumentaram anual-
mente devido ao aumento do custo de vida, mas o número de Irmãs 
continuou crescendo e a qualidade da formação, educação e vida 
comunitária melhorou. 

CLT: 2008-2014 
Sentada da esquerda para a direta: Nancy O’Shea, Teresita Weind,

Em pé: Maria Delaney, Liliane Sweko, Jeanne MacDonald
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O aumento gradual dos salários e pensões indica o aumento da capacidade acadêmica e 
profissional das Irmãs, o que se traduziu na possibilidade de receber salários. No entanto, como 
explicado anteriormente, as economias fracas no Sul global limitam as escalas de salários. A 
remuneração que as Irmãs recebem não é proporcional com suas qualificações profissionais, 
trabalho árduo e longas horas de serviço. Apenas o Brasil e o ZimSA tinham algumas Irmãs 
recebendo pensões. A Figura 13 ilustra os orçamentos reais e as despesas reais de subsistência 
para o período de 2008-2013. 
 
 

 
Figura 13: Real Orçado vs Despesas Reais de Subsistência 
 
 
Embora o orçamento de 2009 tenha sido superior ao do ano anterior, a revisão de fim do ano 
das despesas mostrou uma redução de 10% nos gastos totais. Mesmo assim, os gastos 
aumentaram anualmente devido ao aumento do custo de vida, mas o número de Irmãs continuou 
crescendo e a qualidade da formação, educação e vida comunitária melhorou.  
 

 
 
 
 
 
 

$2,492,774 

$2,849,437 $2,761,143 
$2,936,312 $3,022,414 

$3,172,046 

$2,230,975 
$2,077,082 

$2,402,858 
$2,577,894 $2,647,571 $2,769,859 

 $-

 $500,000

 $1,000,000

 $1,500,000

 $2,000,000

 $2,500,000

 $3,000,000

 $3,500,000

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Despesas Reais Orçadas Despesas Reais de Subsistência



80

Paixão pela Missão

Expandindo o Ensino e a Aprendizagem: 2015 – 2019

“Chega um momento em que a humanidade é convocada a mudar 
para um novo nível de consciência, um momento em que devemos 
encobrir nosso medo e dar esperança uns aos outros, esse momento 
é agora.”18 Esse era o momento em 2015, doze anos após a Congre-
gação ter iniciado o processo de educação financeira para as Irmãs 
no Sul global. Passo a passo, as criadoras de caminhos ajudaram a 
expandir as oportunidades e o processo de ensino e aprendizagem. 

A Congregação continuou construindo o FJ e expandindo os pro-
cessos do STM mais do que se esperava. O CFO trabalhou junto com 
quatro Irmãs do Comitê de Agenda. As Irmãs ganharam confiança e 
um senso de propriedade do STM quando começaram a ensinar ou-
tras participantes e membras de suas Unidades. Como João Batista, 
que acreditava que deveria diminuir à medida que Jesus aumentava,  
19Lorraine, Juana e Clare orientaram as Irmãs a se tornarem melho-
res na elaboração de orçamentos, em contabilidade e no ensino das 
membras de suas respectivas Unidades em questões de recursos, 
tanto humanos quanto financeiros. 

A expansão também envolveu a mudança de local do STM, in-
cluindo o Sul, não sendo mais exclusivamente no Norte. Daque-
le momento em diante, todas as participantes poderiam vivenciar o 
contexto e a espiritualidade das outras Unidades no Sul, e começar 
a entender os orçamentos de outras Unidades. Mais Irmãs deveriam 
participar do processo de ensino e aprendizagem. As Unidades que 
sediavam o STM adquiriam uma boa experiência sobre como sediar 
um encontro internacional. A CLT convidou as Equipes de Liderança 
das Unidades a participarem do STM de janeiro de 2015. Nesse mes-
mo ano, um segundo STM ocorreu em Novembro. Diferenciamos os 
dois encontros com um J para janeiro e um N para novembro.

18 Discurso de Wangari Maathai no Nobel, Oslo, 10 de dezembro de 2004. 
https://www.nobelprize.org/prizes/peace/2004/maathai/26050-wangari-maathai-nobel-lectu-
re-2004/
19 Cf. João 3:30.
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O encontro no Sul possibilitou ao CFO responder aos desejos das 
participantes em aprender sobre as realidades políticas, econômicas 
e culturais dos países onde as Irmãs serviram na África e na América 
Latina. Colaborando com algumas Irmãs do Sul, o CFO organizou 
grupos profissionais para oferecer oficinas sobre as realidades nacio-
nais e continentais na África e na América Latina. As Irmãs aprende-
ram sobre as histórias que moldaram os sistemas e a vida cotidiana, 
e se sentiram desafiadas a criar possibilidades que transformem o 
presente em um futuro diferente. 

Em 2019, a Congregação expandiu o ensino e a aprendizagem 
com Lorraine e Juana, e em algumas Unidades, com a Irmã Leono-
re Coan, Diretora do Escritório de Apoio à Missão Congregacional 
(CMO), oferecendo educação financeira a nível de Unidade no Sul 
global e no Japão. As Irmãs que exercem funções de liderança nas 
Unidades participaram das palestras. De cada Unidade vieram muitas 
perguntas e recomendações para os diferentes níveis de responsabi-
lidade na Congregação.

2015J – Pela primeira vez desde o seu início, o STM aconteceu 
no Sul, em Nairobi, no Quênia. Nas palavras de uma participante, “O 
encontro aconteceu mais perto de casa do que de Roma.” Na agenda 
estavam os seguintes itens:

1. Visão geral da política, economia e educação na África;
2. Influência do FJ a nível de Unidade;
3. Metas para a missão.

O CFO trabalhou com o Comitê de Agenda no planejamento e 
viabilização das palestras. Um painel com profissionais da Universi-
dade de Nairóbi e com um membro de uma organização não gover-
namental deram uma visão geral da política, economia e educação 
na África. Os painelistas enfatizaram a necessidade de uma descrição 
equilibrada da África para mostrar os problemas e as oportunidades, 
bem como uma população que quer assumir o controle de seu desti-
no por meio de parcerias simbióticas. Depois de um certo tempo de 
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conversa, as participantes concluíram que era hora de dar esperan-
ça para ajudar no impulsionamento das comunidades em direção à 
mudança que desejam por direito. As Irmãs estavam entusiasmadas 
e, como o apóstolo Pedro que pediu para ficar com Jesus no topo 
da montanha, elas queriam ficar com os palestrantes mais tempo do 
que era possível. 

As participantes falavam com alegria sobre as mudanças explícitas 
e implícitas na quantidade e qualidade das membras e na vida nas 
Unidades. Graças à existência do Fundo Jubileu e à melhoria das 
condições de vida, as Irmãs agora podem ter tempo para retiros, 
assumir papéis de liderança e se envolver em relacionamentos de 
qualidade. O estado de suas habitações melhorou após as reformas, 
e a disponibilidade de água e eletricidade possibilitou que usassem 
a internet e telefones celulares, realizassem eventos sociais à noite e 
preparassem o trabalho do dia seguinte em um ambiente favorável. 
As Unidades estavam, como disse uma Irmã, “mais saudáveis e mais 
vibrantes”. A Figura 14 mostra os valores que estavam no Fundo em 
31 de agosto de 2014.

Figura 14: Fontes de Receita do Fundo Jubileu, 2014
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O efeito composto dos investimentos impulsionou os juros, os 
dividendos e os ganhos nas pastas de investimentos. Ao longo dos 
anos, as Unidades viveram da receita dos juros. No entanto, os inves-
timentos exigem gestores financeiros de confiança e éticos, provedo-
res de supervisão competentes e usuários dos recursos responsáveis 
para maximizar os ganhos. 

No dia de descanso, o grupo se juntou às Irmãs do Quênia para ce-
lebrar o Jubileu de Ouro da Unidade. Reunir um grupo internacional da 
SNDdeN revelou o caráter intercultural da Congregação, inspirando as 
Irmãs a continuar a ir além das fronteiras. Apesar do próximo encontro 
estar programado para ocorrer em Namur, para permitir que a Unidade 
anfitriã subsequente tivesse tempo suficiente para se preparar, as parti-
cipantes concordaram em continuar realizando o STM no Sul.

 

Participantes do STM em Nairobi, 2015J

2015N – Novembro trouxe o STM para Namur com os seguintes 
itens na agenda:

1. Introdução ao e progresso do Planejamento de Recursos Estraté-
gicos Congregacionais;

2. Arrecadação de fundos para o ministério.
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O Capítulo Geral de 2014 determinou que a CLT ajudasse todas 
as Unidades com o Planejamento de Recursos Estratégicos Congrega-
cionais.20 O CFO liderou o grupo de planejamento, que ofereceu uma 
estrutura e um cronograma para o planejamento a nível de Unidade. 
O CFO também incentivou as participantes do STM a promover e 
apoiar o processo de planejamento em suas respectivas Unidades. 

Embora o FJ não pagasse pelas necessidades do ministério, as par-
ticipantes frequentemente discutiam a arrecadação de fundos para o 
ministério, compartilhando conhecimento e habilidades. Elas tam-
bém se envolveram em exercícios, tais como estimar o custo de suas 
necessidades diárias usando uma hipotética “Cesta de Mercadorias”. 
Como resultado, as Irmãs aprenderam sobre a realidade umas das 
outras e as razões por trás dos orçamentos das Unidades. 

O grupo visitou Liege, a terceira maior cidade da Bélgica, com 
suas muitas igrejas, prédios medievais, museus e galerias de arte. 
Liege é conhecida por sua animada vida noturna, especialmente o 
bairro chamado “Le carré”, mas as “irmãs” tiveram que retornar a 
Namur antes de escurecer!

2016 – As participantes chegaram a Belém, no Brasil,  já “conta-
giadas” pela energia e esperança das Irmãs brasileiras. Na agenda 
estavam os seguintes itens: 

1. As realidades da Igreja no Brasil;
2. Processo de tomada de decisão sobre os novos projetos e minis-

térios;
3. Progresso do Planejamento de Recursos Estratégicos Congrega-

cionais; 

Duas amigas da SNDdeN no Brasil apresentaram um panorama 
da Igreja e de outras realidades sociais do Brasil, destacando o papel 
da Igreja como a voz da justiça. Elas parabenizaram a SNDdeN pela 
presença firme e corajosa no país. 

20 Irmãs de Notre Dame de Namur, Chamados do Capítulo Geral de 2014,  pág. 15 
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Na Unidade Brasil, os processos de tomada de decisão sobre os 
novos projetos e ministérios geralmente ocorrem em colaboração com 
a liderança da Igreja, os bispos e padres, que convidam as Irmãs para 
servir em dioceses ou paróquias. A liderança da Unidade apresenta o 
pedido às membras para discernimento e decisão comunitária após 
a coleta de informações adicionais sobre o ministério, as funções e 
responsabilidades, a influência projetada nas comunidades locais, na 
habitação e remuneração. Se a decisão for positiva, a equipe de lide-
rança formaliza o acordo e convida as Irmãs para o ministério. 

A CLT então apresentou um resumo do progresso feito no pla-
nejamento de recursos estratégicos Congregacionais e incentivou as 
Unidades a pedir ajuda quando necessário. Quando estavam com-
partilhando seus planos sobre a educação das membras, as partici-
pantes perceberam a necessidade de vincular os planos da Unidade 
ao Plano de Recursos Estratégicos da Congregação. 

O grupo visitou um lindo bosque mantido no meio da cidade e um 
mercado em Belém. Ver a exuberante flora e as mangueiras gigantes 
pelas ruas, a fauna única de diversos tipos e tamanhos, as lindas es-
pécies de aves, águas calmas e sentir a espiritualidade e hospitalidade 
do Brasil deram vida ao Laudato Sí para as Irmãs. De volta ao trabalho 
no dia seguinte, o grupo conversou sobre uma proposta das Equipes 
de Liderança Africana para as Equipes de Liderança da América Latina. 
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Figura 15: Carta para as Equipes de Liderança Latino-Americana 
 
 
As Irmãs pediram para apoiar a Unidade Norte com recursos do FJ. As Irmãs falaram sobre 
suas experiências de carência e de sua crença na solidariedade e na interdependência. As 
membras do CFO e da CLT garantiram às participantes que a Congregação garante a saúde e o 
bem-estar das Irmãs e tratariam a situação em questão. Surgiu uma pergunta sobre as licenças 
sabáticas e despesas relacionadas. O grupo concordou que cada Unidade desenvolveria 
políticas e diretrizes para garantir justiça e administração responsável. O próximo STM 
aconteceria em Roma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Participantes do STM em Belém, 2016  
 

Queridas Irmãs, 
 
Tomamos conhecimento das necessidades financeiras de uma de nossas 
Unidades do Norte [nome não divulgado]. Em nosso último encontro da Equipe 
de Liderança Africana Continental realizada na Nigéria em maio de 2016, 
concordamos em colaborar e compartilhar nossos recursos para a missão. 
Portanto, propomos que ofereçamos ajuda financeira do Fundo Jubileu às nossas 
Irmãs da Unidade…, para atender parte de suas necessidades financeiras. Se 
vocês aprovarem essa proposta, as líderes das Unidades no Encontro das 
Tesoureiras do Sul no Brasil podem trabalhar nos detalhes juntamente com o 
CFO. Entendemos a importância de comunicar as consequências desta decisão 
às nossas membras, ou seja, a necessidade de retirar menos do Fundo Jubileu. 
Que o Espírito de Deus guie e direcione sua discussão sobre esse assunto. 
Atenciosamente em Notre Dame, Equipes de Liderança Africana. 
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As Irmãs pediram para apoiar a Unidade Norte com recursos do 
FJ. As Irmãs falaram sobre suas experiências de carência e de sua 
crença na solidariedade e na interdependência. As membras do CFO 
e da CLT garantiram às participantes que a Congregação garante a 
saúde e o bem-estar das Irmãs e tratariam a situação em questão. 
Surgiu uma pergunta sobre as licenças sabáticas e despesas relacio-
nadas. O grupo concordou que cada Unidade desenvolveria políticas 
e diretrizes para garantir justiça e administração responsável. O pró-
ximo STM aconteceria em Roma.

Participantes do STM em Belém, 2016 

2017 – O STM foi realizado em Roma com os seguintes itens na 
agenda: 

1. Progresso do Planejamento de Recursos Estratégicos Congrega-
cionais;

2. Destaques do encontro das Tesoureiras do Norte;
3. Introdução à Integração da Missão;
4. Oportunidades para a arrecadação de fundos online. 
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Cada grupo das Unidades falou sobre o progresso feito no pla-
nejamento estratégico. Os grupos enfatizaram o envolvimento das 
membras no processo e nas tentativas de usar a fórmula Específico 
(quem, o quê, quando, onde, qual e por quê), Mensurável, Atingível, 
Relevante e Definido pelo Tempo (SMART). Mesmo assim, elas ainda 
precisavam de ajuda para refinar os planos. O CFO apresentou um 
breve relatório do encontro das Tesoureiras do Norte realizado em 
setembro de 2017, em Ipswich, MA. As tesoureiras revisaram os da-
dos comparativos das Unidades com relação as membras e finanças, 
como parte da busca por um sistema de compartilhamento equitativo 
dos recursos. Elas sugeriram algumas prioridades para o futuro pla-
nejamento e ação:

a. Ensinar as membras sobre a situação financeira da Congregação; 
b. Plano de liderança, administração financeira e integração de mis-

são21;
c. Melhorar a comunicação sobre os assuntos financeiros em toda 

a Congregação;
d. Informar as membras sobre os propósitos, fontes e processos 

do FJ;
e. Integrar o valor do acesso equitativo aos recursos nos planos es-

tratégicos das Unidades.

As participantes concordaram sobre o valor e a necessidade da in-
tegração da missão. Elas, no entanto, concluíram que o Norte global, 
onde mais Irmãs estavam se aposentando, tinha uma necessidade 
mais urgente de integração missionária do que o Sul global, onde a 
maioria das Irmãs estão em ministérios ativos.

Leonore enviou às participantes informações sobre as oportuni-
dades de financiamento online. As participantes passaram um tempo 
em grupos das Unidades discutindo uma questão hipotética, “se você 

21  A integração da missão envolve a educação das colaboradoras das Irmãs sobre a missão, o carisma 
e a espiritualidade das Irmãs de Notre Dame de Namur. 
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tivesse $ 20.000 para investir em um projeto, o que você faria com 
o dinheiro? ” A pergunta desencadeou conversas animadas que aju-
daram as Irmãs a começar a pensar na possibilidade de desenvolver 
projetos de geração de renda. No entanto, elas reconheceram a ne-
cessidade de ajuda na escrita de pedidos de verbas. 

O grupo visitou as catacumbas da Santa Domitilla, uma das muitas 
passagens subterrâneas ocultas usadas no passado como cemitérios 
para cristãos e judeus do século segundo ao quinto. Algumas par-
ticipantes temiam encontrar “espíritos”. Apesar da chuva torrencial 
que possibilitou aos vendedores ambulantes ganharem uma fortuna 
vendendo guarda-chuvas, o grupo visitou a Praça de São Pedro no 
Vaticano, um presente para todas.

Participantes do STM em Roma, 2017
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 2018 – O STM foi realizado em Joanesburgo, na África do Sul, 
com os seguintes itens na agenda:

1. Progresso do Planejamento de Recursos Estratégicos Congrega-
cionais; 

2. Descobrir a história e a personalidade financeira de alguém;
3. Workshops sobre arrecadação de fundos; 
4. Introdução às realidades políticas, sociais e econômicas da Áfri-

ca do Sul e do Zimbábue;
5. Informação sobre a educação financeira local.

O CFO definiu o processo de planejamento da Congregação até o 
momento, apontando algumas áreas críticas dos planos, e elogiando 
como o processo ajudou as Unidades a se moverem com confiança 
da situação existente para as novas realidades desejadas. As diferen-
ças nos planos exigiam uma maior compreensão à medida que a 
Congregação estava reorganizando suas estruturas com esses objeti-
vos para: 

a. Aumentar o acesso equitativo aos recursos e manter os ativos em 
comum;

b. Garantir o plano de sucessão para os colaboradores da Congre-
gação; 

c. Promover sistemas de comunicação, tradução e interpretação;
d. Estabelecer as etapas para a preparação, o apoio e educação para 

a liderança;
e. Aumentar as maneiras pelas quais a CLT pode apoiar as Unida-

des.

O grupo destacou a influência transformadora do processo de 
planejamento. Enquanto isso, aquelas no ministério da liderança es-
tavam preocupadas com as implicações financeiras dos planos. Clare 
Lorenzatti liderou o grupo na revisão de suas ‘Histórias e personali-
dades financeiras’ usando as perguntas:
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a. Quanto seus pais disseram a você sobre a situação financeira da 
família?

b. Você sentia que sua família já tinha o suficiente?
c. A visão sobre a situação financeira de sua família era precisa?
d. Quais palavras descrevem como seus pais consideravam e lida-

vam com o dinheiro?
e. Seus pais se preocupavam com dinheiro? Como você sabe?
f. O que seus pais teriam feito em uma emergência financeira? 
g. Quais palavras descrevem como ser Irmã molda seus sentimentos 

e o uso do dinheiro? 
h. Como sua família influenciou suas atitudes atuais em relação ao 

dinheiro?
i. Como suas primeiras influências afetam a maneira como você vê 

as finanças da Congregação?

Cada Irmã compartilhou sua história com o dinheiro enquanto 
outras ouviam com reverência e risadas pontuais. As irmãs se desen-
volveram em autoconhecimento e valorização da comunicação para 
aumentar o entendimento e a colaboração, mesmo em questões de 
dinheiro. Em seguida, cada participante teve que decidir qual perso-
nalidade financeira melhor descrevia suas tendências. 
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Tabela 9: Personalidades Financeiras

Tipo Descrição

Frugal Você gosta de economizar dinheiro e quer ver a Congregação 
fazer o mesmo, porque está preocupada com a segurança futura 
da Congregação. A frase “economizando para um dia de chuva” 
agrada você. Você prioriza seu orçamento para ter o que precisa, 
e espera que a Congregação gaste pouco do dinheiro dela agora, 
só porque achamos que teremos mais! 

Doador Você gosta de comprar coisas, dar dinheiro ou usá-lo para apoiar 
outras pessoas. Você não mantém um registro de como gasta 
seu próprio dinheiro. Relatórios financeiros não lhe entusiasmam. 
Não está economizando nem conseguindo dinheiro. Você tende 
a dizer: “Vamos dar ou gastar enquanto ainda temos membras e 
ministérios que recebem!”

Money 
Monk
(acredita 
que o 
dinheiro é 
a causa de 
todo o mal)

Muitas vezes você se sente culpado quando tem mais dinheiro 
do que acredita precisar. Você se preocupa com a ideia da Con-
gregação se tornar gananciosa, e prefere oferecer uma quantia 
considerável para assuntos e organizações em que acreditamos. 
Você espera que a Congregação invista exclusivamente em inves-
timentos socialmente responsáveis que reflitam nossos valores, 
mesmo que isso limite nossos lucros.

Fica 
Distante

Você quase não presta atenção às finanças da Congregação ou às 
receitas e despesas. Você se sente sobrecarregada com informa-
ções financeiras. Você prefere confiar nas Tesoureiras, e acredita 
que a Congregação cuida de todas as suas membras. 

“Mais é 
Melhor”

Você está animada em saber que temos uma grande quantida-
de de dinheiro para gastar, economizar, dar ou investir. Ter “o 
suficiente” representa o poder de fazer as coisas e causar mais 
impacto. Você tem interesse em saber como estão os nossos in-
vestimentos. Você valoriza as informações financeiras detalhadas 
e observa as tendências de nossos recursos. Você quer que as 
gestoras prestem contas do crescimento dos investimentos. 

Adaptado de Olivia Mellan: 
https://www.moneyharmony.com/books-resources

Em outubro de 2018, o Escritório de Apoio à Missão Congrega-
cional (CMO), em colaboração com a CLT, convocou uma reunião 
com as diretoras de desenvolvimento das Províncias de Ohio e da 
SNDdeN Leste-Oeste dos Estados Unidos. O grupo conversou sobre 
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a arte e a ciência da arrecadação de fundos, identificou as etapas 
para promoção do ministério e a espiritualidade da arrecadação de 
fundos, e propôs as seguintes etapas:

1. Que a Congregação estabeleça uma extensa Rede de Apoio à 
Missão nas Unidades;

2. Que as Unidades nomeiem uma Irmã para a Rede, com a respon-
sabilidade de:
a. Consolidar fotos, vídeos e histórias dos ministérios;
b. Priorizar as necessidades do ministério em colaboração com 

a Equipe de Liderança da Unidade;
c. Supervisionar os pedidos de verbas de apoio ao ministério;
d. Facilitar a comunicação entre doadores e ministérios.

Leonore participou do STM e apresentou a ideia de uma extensão 
da Rede de Apoio à Missão Congregacional. Em resposta, as partici-
pantes pediram um tempo para mais discussões em suas Unidades. 
Eles agradeceram ao CMO pelos subsídios para as missões. 

Três profissionais ofereceram um workshop sobre as realidades 
econômicas, políticas, sociais e religiosas da África do Sul e do Zim-
bábue. Eles destacaram a situação pós-apartheid, na qual os líderes 
africanos têm poder político sem a base econômica necessária, e 
como esse fato prejudicou o desenvolvimento na África do Sul e no 
Zimbábue. Eles, no entanto, mencionaram o mal-estar da corrupção, 
onde pequenos grupos da elite governam a maioria que continua 
enfrentando a pobreza. Eles também falaram sobre o mal do patriar-
cado e da exclusão baseada em gênero como questões sociais que 
prejudicam o crescimento no Sul global. 

O grupo visitou o Museu Nelson Mandela e conheceu as histórias 
e imagens que transmitem uma jornada única e inspiradora marcada 
por valores religiosos, resiliência e esperança. A sociedade sul-afri-
cana é de fato um caldeirão de pessoas e culturas, mas as raízes 
nocivas do apartheid continuam profundas, negando a dignidade e 
a liberdade de vida.
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O CFO apresentou a ideia de expansão da educação financeira 
para o nível local. Cada grupo das Unidades respondeu perguntas 
sobre o que a Unidade precisa saber, quem participaria, qual seria a 
duração esperada e qual seria a melhor época do ano para a palestra. 
As respostas ajudariam o CFO a planejar as viagens e as palestras. 

2019 – O encontro foi realizado em Roma com os seguintes itens 
na agenda:

1. Relatório sobre o Progresso do Planejamento de Recursos Estra-
tégicos Congregacionais;

2. Revisão da educação financeira local; 
3. Iniciativas de arrecadação de fundos feitas pelas comunidades 

religiosas no Sul;
4. Relatório preliminar da Tesoureira Geral ao Capítulo Geral. 
5. 

A CLT apresentou uma breve história dos esforços de planeja-
mento de 1804 até os dias atuais, enfatizando a espiritualidade que 
há muito tempo inspirou Santa Julia e Francisca a compartilhar seus 
recursos, e o compromisso atual da Congregação em manter o FJ. 
O CFO apresentou uma visão geral do plano de recursos estratégi-
cos da Congregação e respondeu as perguntas das participantes. Em 
2019, Lorraine e Juana visitaram as unidades do Congo-Kinshasa, Ni-
géria, Peru/Nicarágua, Quênia e ZimSA, mas não a do Brasil, porque 
suas membras já haviam participado de alguns STM. Leonore acom-
panhou o CFO em algumas Unidades para promover a ideia de uma 
extensão da Rede de Apoio à Missão Congregacional. Os tópicos 
sugeridos para a educação financeira local foram:

a. História do FJ, políticas financeiras e procedimentos;
b. Planejamento de recursos estratégicos congregacionais; 
c. Rede para o Escritório de Apoio à Missão

As Unidades ofereceram avaliações e recomendações constru-
tivas. Depois de discutir sobre algumas das sugestões, as partici-
pantes deste STM propuseram que o CFO oferecesse sessões se-
melhantes a cada três anos para beneficiar mais Irmãs e, com 
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efeito, toda a Congregação. Duas palestrantes convidadas abor-
daram o tema de arrecadação de fundos pelas comunidades reli-
giosas. A Irmã Daphne Alphonsoe22 o Sr. Calogero Gugliotta23 
 explicaram os benefícios de um sistema de financiamento centraliza-
do, que incluía a partilha equitativa dos recursos e uma maior unida-
de e solidariedade. Eles também destacaram o valor da diversificação 
das fontes de financiamento. 

A confiança na Providência Divina é uma necessidade, mas tam-
bém tem a necessidade de ser consciente e diligente, ser visível no 
ministério, incluir bolsas para as Irmãs que servem em projetos Con-
gregacionais e alugar, quando necessário. As histórias para arrecadar 
fundos devem ser autênticas e respeitosas às pessoas cujas histórias 
você conta. - Calogero Gugliotta

As Tesoureiras das Províncias do norte da Bélgica e britânicas che-
garam ao STM a tempo para terem um dia livre. O Papa Francisco, 
que costumava fazer uma audiência pública às quartas-feiras, estava 
fora da cidade, e as Irmãs ficaram desapontadas por não o ver. No 
entanto, quando algumas das Irmãs chegaram à Praça de São Pedro 
no Vaticano, o Papa estava lá! Elas ficaram em êxtase!

De volta ao trabalho, as Irmãs revisaram o relatório preliminar 
de Lorraine para o Capítulo Geral, e pediram a inclusão da renda e 
despesas per capita: renda total sem retorno sobre os investimentos, 
lucros sobre os investimentos e passivo no Norte global. Neste perío-
do de expansão, as Irmãs do Sul planejaram e sediaram o STM. Seu 
ensino e aprendizagem englobavam finanças e muitas outras áreas 
da vida em missão. A coragem e a esperança das Tesoureiras das 
Unidades ajudaram a expandir a educação além das expectativas. O 
FJ, os salários e as pensões continuavam sendo as principais fontes 
de renda, conforme apresentado na Figura 16:

22 Tesoureira Geral das Irmãs Missionárias de Nossa Senhora Rainha da Paz da África (SMNDA) 
23 Tesoureira da Good Shepherd International Foundati
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Figura 16: Fontes Reais de Receita, 2014-2019

Embora as Unidades geralmente estiquem seus gastos de capital ao 
longo dos anos, várias Unidades pediram um valor significativo em 2015 
e 2018, o que explica o aumento naquele item da rubrica orçamentária. 
Todas as Unidades tiveram pequenos aumentos, mas constantes nos sa-
lários e pensões, mais do que o previsto, conforme visto na Figura 17:

Figura 17: Salários e Pensões 

Todas as Unidades têm um constante aumento nos salários à me-
dida que mais Irmãs concluem o ensino superior e podem conseguir 
empregos assalariados. Mesmo assim, as fracas economias nacionais 
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no Sul global limitam os salários que as Irmãs podem ganhar, sendo 
proporcionais ao nível de formação e serviço delas. No entanto, é 
motivador ver que a receita real dos salários geralmente exceda o 
orçamento, e que as Unidades gastem menos do que orçaram, con-
forme mostrado na Figura 18.

Figura 18: Real Orçado vs Despesas Reais de Subsistência

As despesas reais de subsistência continuaram aumentando, em-
bora que lentamente, devido às taxas de inflação e ao aumento do 
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cozinha, veículos motorizados, telefones celulares e computadores. 
Além disso, um número crescente de Irmãs está fazendo faculdade 
dentro e fora de seus países de origem, e as Unidades estão treinando 
formadoras e oferecendo Programas de Formação confiáveis. 

Este capítulo é inevitavelmente longo, pois descreve o processo 
de educação financeira ano a ano de 2003 a 2019, mostrando como a 
Congregação, por meio do CFO, tem caminhado com as Irmãs da Áfri-
ca e da América Latina. Partindo de ideias, elas iniciaram, ajustaram e 
expandiram o processo de ensino e aprendizagem alinhado à vida es-
piritual, comunitária, profissional e apostólica em missão. A educação 
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financeira transcendeu a agenda inicial de elaboração de orçamento e 
relatórios do FJ para abranger toda a vida e missão da Congregação. 

O Fundo permitiu que as Irmãs conhecessem o caráter internacio-
nal e multicultural da Congregação, além de tornar credível o Cha-
mado para ser UMA. Além disso, o Fundo aumentou a compreensão 
das Irmãs sobre a universalidade da missão. O STM ajudou as Irmãs a 
navegar pelos panoramas locais e globais com coragem, inteligência 
e esperança. A qualidade da espiritualidade, educação, convivência e 
do apostolado das Irmãs testemunham o valor das vocações religiosas 
na missão. Apesar da transformação no Sul global, as Irmãs sabem que 
ainda há muito trabalho pela frente. Logo, a busca lógica e legítima 
de investimento em projetos de geração de renda para a promoção da 
qualidade de vida e da missão. 

4: Educação Financeira para a Missão

CLT: 2014-2021
Da esquerda para a direita: Teresita Weind, Patricia O’Brien, 

Liliane Sweko, Maureen White, Masheti Wangoyi
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Sustentando a MissÃo

O suficiente para que todas façam o quê e por quanto tempo?24  

Evitamos um acúmulo indevido de propriedade ou bens, 
a fim de manter forte nosso testemunho do Reino de Deus 

e nossa liberdade de servir
Constituições 66

Comentários Iniciais

Se as Irmãs no Sul global estão se preparando para a vida e missão 
depois que o Fundo Jubileu se  esgotar, isso é uma questão sem res-
posta simples. O Papa Francisco, em seu discurso aos seminaristas e 
noviças em 2013, ofereceu um contexto útil para refletirmos sobre esta 
questão. O Papa disse: “Lembrem-se dos quatro pilares: vida espiritual, 
vida intelectual, vida apostólica e vida comunitária. Esses quatro. Vocês 
devem construir suas vocações nesses quatro elementos.”25 De fato, o FJ 
promoveu a formação, a educação e a vida comunitária e, com efeito, a 
qualidade da vida apostólica além da imaginação da Congregação. 

Hoje, as Irmãs no Sul global percebem o papel e responsabilidade 
delas sob o ponto de vista espiritual e social. Elas sabem que o FJ não 
é um Fundo eterno, e desejam iniciar projetos de geração de renda 
que possam ajudá-las a promover seu alicerce na missão, lidar com as 
estruturas injustas e se estender além das fronteiras. As Irmãs resistem 
à possibilidade de se tornarem prisioneiras da tristeza e da lamentação, 

24 Irmã Ellen Gielty, 2001, Ate que Todos Tenhamos o Suficiente, Encontro Internacional das Tesou-
reiras, Ipswich, EUA. 
25 http://www.vatican.va/content/francesco/en/speeches/2013/july/documents/papa-frances-
co_20130706_incontro-seminaristi.html
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escolhendo ver e experimentar o bem que existe e se preocupar menos 
com o que não podem mudar e mais com o que podem ajudar a mudar. 

Uma noite, durante o STM 2019, uma participante conduziu um 
pequeno grupo de Irmãs de diferentes Unidades a uma longa con-
versa sobre o apoio à missão no sul. A participante começou relem-
brando a antiga máxima, “Dê um peixe a um homem e você o ali-
mentará por um dia; ensine um homem a pescar, e você o alimentará 
por toda a vida.” Refletindo sobre o ditado, o grupo questionou se o 
homem tinha voz, queria pescar, queria aprender a pescar e tinha o 
que precisava para pescar por mais de um dia. 

As Irmãs continuaram avaliando suas capacidades de investir em 
projetos. Elas reconheceram o desejo de aumentar as possibilida-
des futuras. Apesar da experiência limitada com grandes projetos, 
e das economias fracas de seus países, a habilidade profissional e 
pragmática das Irmãs oferece uma plataforma para iniciar projetos e 
aprender com o processo. Uma Irmã desafiou o grupo a ir além da 
conversa, dizendo: “Irmãs, nossa jornada missionária combina mara-
vilha e mistério. Somos melhores hoje do que éramos antes do Fun-
do Jubileu; devemos parar de falar e começar a seguir em frente. ” 

Vocações e Formação 
 

A SNDdeN que cruzou as fronteiras do Norte global para a África e 
América Latina mal sabia que se tornaria também responsável pelas vo-

cações e pela formação. Ven-
do que as necessidades eram 
mais do que podiam atender 
sozinhas, as Irmãs missioná-
rias usavam a sabedoria delas 
proveniente da ‘catedral da 
vida’ e seus escassos recursos 
para convidar, iniciar e dar 
apoio às mulheres locais na 
Congregação. Hoje, várias Ir-Renovação de Voto no Congo-Kinshasa
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mãs no Sul global já fizeram treinamento de formação, e recebem com 
confiança e dão apoio à outras mulheres para se tornarem SNDdeN. 

A amizade entre Santa  Julia e Francisca e o compromisso da Con-
gregação com a missão, inspiram as Irmãs a se relacionarem além 
das barreiras geográficas e linguísticas, aspirando o fortalecimento de 
seus laços como testemunha do caráter internacional da Congrega-
ção. Sem dúvida, a qualidade da formação determina a vitalidade da 
Congregação. 

SNDdeN do Brasil e Quênia 

Nigéria - Celebração do Voto e Bênção da Nova Casa 
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Vida em Comunidade

Desde 2005, o Sul global realmente floresceu na vida em comuni-
dade. Casas com telhados furados foram reformadas ou então demo-
lidas e substituídas por novas para acomodar o número crescente de 
Irmãs e candidatas. 

O FJ e outras doações possibilitaram às Irmãs instalar e manter o 
fornecimento de eletricidade em suas casas e ministérios próximos 
e ter acesso a água potável. Conseqüentemente, as Irmãs não des-
predem de mais tempo na preparação, processamento e armazena-
mento dos alimentos. Elas agora conseguem encontrar tempo para 
socializar, construir relacionamentos e preparar o trabalho do dia 
seguinte. A capacidade delas de aprender pela Internet e televisão e 
se comunicar por telefone celular e e-mail aumentou. Muitas agora 
podem acessar o serviço de intranet da Congregação, o FirstClass, 
aproximando a Congregação do seu chamado para ser UMA. 

Ao longo de dez anos, o CFO e o Escritório de Apoio à Missão 
(CMO) arrecadaram fundos para colocar fotovoltaicos em vários lo-
cais Congregacionais no Congo e na Nigéria. A impressionante dife-
rença feita pela eletricidade e água para a vida comunitária e para os 
ministérios das Irmãs, especialmente em clínicas de saúde e escolas, 
está além do escopo deste livro. Lembrar o que era e ver o que ago-

Quênia - Nova Casa Comunitária
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ra é desperta sentimentos de dor, alegria e propósito. Mesmo assim, 
a transformação confirma que uma ação constante e sustentada traz 
mudanças positivas. 

Mudanças dentro e entre as Irmãs freqüentemente se traduzem 
em mudanças nas sociedades vizinhas. Por exemplo, depois que as 
Irmãs instalaram energia solar na casa delas em Kitenda, no Congo-
-Kinshasa, elas criaram uma pequena lan house com três computa-
dores de mesa e uma impressora/copiadora. A vizinhança começou a 
entrar para acessar a Internet e imprimir ou copiar documentos. Me-
ses depois, o fluxo de vizinhos que vinha até a lan house começou 
a se reduzir a quase ninguém. Quando as Irmãs procuraram saber o 
que havia acontecido, descobriram que os vizinhos delas tinham ido, 
assistido e aprendido sobre o sistema de energia solar. Um por um, 
os vizinhos compraram pequenos painéis solares para geraração de 
energia, embora em pequena escala. Gradualmente, toda a comuni-
dade passou a ter luz elétrica, e as famílias conseguiam recarregar 
os telefones que usavam para internet e comunicação. Consulte o 
Apêndice 9 para mais detalhes.

SNDdeN e colegas de trabalho montam equipamento 
fotovoltaico, Congo-Kinshasa. 
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Como mencionado anteriormente, antes do FJ, as Irmãs na África 
e na América Latina dependiam principalmente do transporte públi-
co, cujas condições em alguns países são deploráveis. Hoje, o FJ e 
as doações permitem que as Unidades tenham vários meios de trans-
porte, conforme ilustrado a seguir. 

Todas as seis Unidades tiveram melhorias impressionantes em mo-
radia e nos meios de transporte. Além disso, a noção de administra-
ção das Irmãs mantém suas raízes em seus ambientes, onde muitas 
famílias produzem a maior parte de seus alimentos. Mais importante, 
os sítios são as ‘catedrais’ da vida. Elas manifestam o amor de Deus 
pela vida em sua diversidade e que, com apoio paciente e constante, 
a vida pode crescer de diferentes formas e modos, mesmo nos luga-

Meio de transporte 2019

SNDdeN no Congo Kinshasa. SNDdeN dirigindo em ZimSA 

Barco da SNDdeN no Brasil 
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res ‘mais secos’ da terra. O cultivo também ensinam às Irmãs que as 
expectativas sociais são marcos valiosos, mas pelo fato de os planos 
de Deus estarem além da compreensão dos seres humanos, as expec-
tativas podem prejudicar a criatividade, a inovação e o crescimento. 

Apesar de terem pequenos projetos agrícolas, as Irmãs empregam 
homens e mulheres para ajudar de diferentes maneiras, permitindo 
assim que as pessoas das comunidades vizinhas não apenas tenham 
renda, mas também adquiram novas habilidades para melhorar suas 
condições familiares. A aquisição de novas habilidades e salários, 
embora pequenos, ajuda a aumentar a dignidade e a autoestima dos 
homens e das mulheres. 

Hoje, as Irmãs têm um sentido de interdependência e de proprie-
dade das atividades na missão. O desejo delas de manter as ativi-
dades não é para que elas possam acumular para si próprias; é, ao 
contrário, um desejo de criar mais possibilidades para aqueles que 
vivem à margem da sociedade, para que eles também tenham o que 
precisam para viver. As fotos a seguir oferecem uma amostra das co-
munidades no heterogêneo Sul global.

SNDdeN Congo-Kinshasa SNDdeN Quênia 
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Peru/Nicarágua 

Nigéria

 Exemplos de Comunidades
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Brasil

ZimSA
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Educação das Irmãs 
 
A educação das Irmãs na África e na América Latina é uma estratégia crucial para a 
sustentabilidade da missão nos dois continentes. Desde 2005, as Irmãs estudam dentro ou fora 
de seus países de origem. As que estudam em países com comunidades SNDdeN juntam-se às 
outras Irmãs durante as férias escolares e para as celebrações da Congregação. A experiência 
oferece oportunidades para todas as Irmãs envolvidas compartilharem e expandirem a 
compreensão delas sobre a natureza internacional e multicultural da Congregação. Entre 2005 
e 2019, o Fundo Jubileu possibilitou que duzentas e nove Irmãs no Sul global experimentassem, 
vissem e vivenciassem a dignidade e a competência que fluem do ensino superior, conforme 
mostra a Figura 19.  
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A educação universitária tem ajudado as Irmãs a irem em direção a uma mudança duradoura 
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as Irmãs navegam pelos cenários locais e internacionais e abordam os problemas que assolam 
o Sul. As irmãs se capacitaram em diversas profissões que incluim educação e linguística, 
medicina e enfermagem, direito civil e canônico, engenharia mecânica e elétrica, produção e 
processamento de alimentos, serviço social, desenvolvimento, política e planejamento.  
 
Mais do que os níveis de educação que as Irmãs alcançaram, é a qualidade da mudança que elas 
possibilitam que outras pessoas alcancem. No decorrer do trabalho, as Irmãs constroem um 
capital social valioso e duradouro que ajuda na promoção de seus ministérios. Elas, Irmãs, têm 
sucesso em algumas áreas, fracassam em outras, aprendem no processo e continuam com 
esperança. Por exemplo, ao visitar uma escola em Ugwuomu Nike, na Nigéria, Masheti sentiu 
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Educação das Irmãs

A educação das Irmãs na África e na América Latina é uma estratégia 
crucial para a sustentabilidade da missão nos dois continentes. Desde 
2005, as Irmãs estudam dentro ou fora de seus países de origem. As 
que estudam em países com comunidades SNDdeN juntam-se às outras 
Irmãs durante as férias escolares e para as celebrações da Congregação. 
A experiência oferece oportunidades para todas as Irmãs envolvidas 
compartilharem e expandirem a compreensão delas sobre a natureza 
internacional e multicultural da Congregação. Entre 2005 e 2019, o 
Fundo Jubileu possibilitou que duzentas e nove Irmãs no Sul global 
experimentassem, vissem e vivenciassem a dignidade e a competência 
que fluem do ensino superior, conforme mostra a Figura 19. 
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blemas que assolam o Sul. As irmãs se capacitaram em diversas pro-
fissões que incluim educação e linguística, medicina e enfermagem, 
direito civil e canônico, engenharia mecânica e elétrica, produção e 
processamento de alimentos, serviço social, desenvolvimento, políti-
ca e planejamento. 

Mais do que os níveis de educação que as Irmãs alcançaram, é 
a qualidade da mudança que elas possibilitam que outras pessoas 
alcancem. No decorrer do trabalho, as Irmãs constroem um capital 
social valioso e duradouro que ajuda na promoção de seus ministé-
rios. Elas, Irmãs, têm sucesso em algumas áreas, fracassam em outras, 
aprendem no processo e continuam com esperança. Por exemplo, 
ao visitar uma escola em Ugwuomu Nike, na Nigéria, Masheti sentiu 
como a formação das Irmãs está moldando a transformação física e 
individual. A Irmã, Diretora da escola, havia se formado recentemen-
te na faculdade. Ela pediu a Uche, um de seus alunos, para mostrar 
a Masheti o laboratório de informática que havia sido implantado re-
centemente. O aluno da terceira série do ensino fundamental come-
çou perguntando se Masheti já tinha visto ou usado um computador. 
Ela então explicou:

Nós temos dez computadores, graças às Irmãs. Por favor, preste 
atenção. Lembre-se sempre de abrir as janelas, remover a capa do 
monitor, dobrá-la cuidadosamente e colocá-la ali. Conecte o cabo de 
alimentação do computador na tomada elétrica e o ligue a energia. 
Ligue o computador, sente-se e espere - [Uche sentou-se, firmou 
os braços e esperou]. Assim que o computador iniciar, clique aqui, 
crie uma página em branco e comece a digitar. Você tem alguma 
pergunta?

Uche descreveu o processo com um nível de confiança que dei-
xou Masheti surpresa de maneira positiva e grata a todos aqueles 
que doaram ao Fundo Jubileu por ajudar a comunidade crescer com 
equilíbrio e otimismo. 
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Hoje, as Irmãs servem como criadoras e impulsionadoras dos pro-
cessos de ensino e aprendizagem, ajudando os outros a terem o que 
precisam para viver. A competência educacional e espiritual possi-
bilitam às Irmãs aceitarem papéis de liderança em diferentes pontos 
dentro da Congregação e na sociedade em geral. Em 2019, líderes 
das Unidades, tesoureiras e formadoras no Sul global nasceram no 
Sul, e elas ajudam outras Irmãs a entender e viver a vida religiosa a 
partir dos valores culturais e cristãos. Duas irmãs do Sul estavam ser-
vindo no CMO e outras duas como membras da CLT. Quando mem-
bras mais novos, colegas de trabalho, aprendizes e clientes vêem 
essas Irmãs em papéis de liderança, elas se imaginam em posições 
semelhantes e desejam se tornar agentes de mudança ainda melho-
res. As fotos a seguir ajudam a mostrar como o Fundo possibilitou 
às Irmãs expandir e sustentar a missão por meio de uma variedade 
de ministérios, nos quais elas criam oportunidades para que outras 
pessoas tenham o que precisam para viver.
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Exemplos de Irmãs no Ministério 

Marleny B. R., Professora, Peru/Nicarágua 

Eucharia M, com o microfone, AFJN Nigéria 
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Juana R., de branco, Enfermeira, Peru/Nicarágua 

Marie José, Técnica de Laboratório, Congo-K. 
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Sandra Santos, Advogada, Brasil 

Jannet Tambu. Professora, ZimSA 
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Como Nelson Mandela disse, “Não existe paixão em fazer pouco - 
em se contentar com uma vida que é menos do que aquela que você 
é capaz de viver.” As Irmãs na África e na América Latina não confun-
dem suas esperanças e compromissos por realizações nem esperam 
soluções externas para os problemas delas. Tendo testemunhado o 
efeito transformador do FJ, as Irmãs estão dispostas a manter o in-
vestimento delas na formação religiosa, educação e vida comunitária, 
e iniciar alguns projetos maiores que podem gerar recursos para a 
promoção da missão.

As mudanças significativas que ocorreram no Sul global desde 
que as Irmãs começaram a usar os recursos do FJ são resultado de 
ações pequenas e sustentadas. O crescimento da infraestrutura físi-
ca e do capital humano, social e financeiro supera as expectativas 
da Congregação. A SNDdeN na África e na América Latina continua 
aumentando em quantidade e qualidade. Hoje, todas as tesoureiras 
do Sul global são do Sul. As Irmãs procuram criar possibilidades de 
financiamento para promover a qualidade de suas vidas na missão 
e, de fato, criar possibilidades para as pessoas que vivem à margem 
das sociedades. Os esforços das Irmãs convocam toda a Congregação 
a repensar a maneira de organizar seu financiamento. O que pode 
impedir a Congregação de responder a este chamado? 

A esperança nunca está no modo de espera para as Irmãs no Sul 
global, pois os sonhos delas continuam avançando, testemunhando a 
confiança em Deus e o compromisso com a missão. As aspirações di-
namicamente corajosas reforçam a convicção de que o hoje não é um 
destino, mas uma oportunidade que conduz a um futuro diferente. 
Elas ousam o impossível com criatividade e responsabilidade, con-
forme convidam a Congregação a agarrar-se suavemente ao passado 
enquanto avançam com fé e esperança. 
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Diminuição e crescimento, desespero e esperança, desorientação 
e criatividade parecem fazer parte da missão de Cristo. Este livro, 
Paixão pela Missão, descreve como, através da leitura dos ‘sinais dos 
tempos’, e permanecendo comprometidas com suas obras na África e 
na América Latina, as Irmãs de Notre Dame de Namur corajosamente 
embarcaram em uma jornada que tocou profundamente tanto elas 
quanto aqueles e aquelas que são ajudadas por elas. 

Enraizadas em uma tradição de amizade e partilha, as Irmãs opta-
ram por viver com menos até que todas tenham o suficiente, enquan-
to lutam para se tornar UMA. Consciente desses valores e aspirações, 
a Tesoureira Geral destacou em 1984 que, embora o Norte global 
tivesse diminuído muito, o Sul global estava aumentando constante-
mente o número de membras. Enquanto isso, as Irmãs no Norte glo-
bal tinham recursos suficientes, e as do Sul global quase não tinham 
nada. A Tesoureira Geral questionou como, com tamanha disparida-
de, a Congregação poderia reivindicar a defesa de seus valores e as-
pirações. Ela convidou o Capítulo Geral de 1984 a refletir sobre esses 
‘sinais dos tempos’, e a criar um plano de longo prazo para melhorar 
a partilha dos recursos humanos e financeiros. 

Em resposta, a Congregação instaurou o Fundo Jubileu em 1999 
para complementar a formação, a educação e as despesas de sub-
sistência da comunidade das Irmãs no Sul global. A Congregação 
então iniciou um longo processo que percorreu um novo caminho 
quando ninguém tinha certeza do que estava por vir. As membras do 
Escritório de Finanças Congregacional (CFO) estudaram as finanças 
por meio dos Encontros Anuais das Tesoureiras do Sul. Isso ajudou 
a estruturar, passo a passo, o processo de ensino e aprendizagem 
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iniciado em 2003. O processo passou da iniciação e ajuste para a 
expansão de conteúdo, participantes e locais. O STM anual tornou-se 
um espaço seguro onde as Irmãs podiam cometer erros e rir de si 
mesmas, apoiar umas às outras e nutrir as relações locais e globais 
que são tão necessárias, especialmente agora que grandes áreas da 
Congregação continuam “diminuindo”. 

O Fundo Jubileu tem sido um poderoso agente de mudança para 
toda a Congregação. Ele ofereceu um modelo de financiamento con-
fiável que preserva a dignidade das Irmãs, ao mesmo tempo que 
promove a responsabilidade e a transparência e reforça os pilares 
fundamentais da vida religiosa. Hoje, as Irmãs entendem a natureza 
internacional da Congregação e a realidade das outras Unidades. O 
Fundo ajudou a Congregação chegar mais perto de seu objetivo de 
ser UMA, preparar líderes para o presente e o futuro e a criar oportu-
nidades que transcendem o tempo e o espaço. As Irmãs na África e 
na América Latina agora são amigas e colegas. Elas acolhem as novas 
membras e as ajudam a crescer e abraçar a missão, como um cumpri-
mento do amor de Deus pela humanidade. Elas também se engajam 
em diversos ministérios com paixão e competência profissional, e de 
maneira competente questionam as estruturas que geram injustiça. 

Embora o Fundo Jubileu tenha ajudado na transformação do tra-
balho da SNDdeN no Sul global, as estruturas nacionais existentes 
tornam improvável que as Irmãs possam alcançar a sustentabilidade 
financeira por completo. Os sistemas políticos e econômicos destina-
dos a promover a vida costumam relegar as pessoas às periferias da 
sociedade, com possibilidades limitadas, se houver. As Irmãs perma-
necem firmes em seus compromissos com as comunidades vulnerá-
veis, elas lutam para se tornar UMA e esperam que todos tenham o 
suficiente.

A sustentabilidade futura da vida e da missão, embora seja uma 
fonte de preocupação, não deve ser uma preocupação que prejudi-
que ou paralise a comunidade. Como a história do FJ mostra, nunca 
é tarde demais para mudar, e a hora de agir é agora, enquanto as 
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membras ainda podem gerenciar as mudanças. Que a mudança de 
paradigma que está ocorrendo em nossa mentalidade e em nossas 
ações dê lugar ao nosso desprendimento das supremacias raciais e 
financeiras, da opressão colonial e da autopiedade e, em vez disso, 
receba novas possibilidades. 

As Irmãs desejam iniciar alguns projetos de geração de renda para 
promover a dinâmica de transformação estabelecida pelo FJ. Essa 
busca exige uma mudança de mentalidade tanto delas como de toda 
a Congregação. Hoje, essas Irmãs vivem a tensão entre a necessidade 
de dinheiro e o desejo de servir àqueles que não podem pagar. Elas 
sabem que os dias do Norte global, que complementa seus recursos 
permitindo que prestem serviços voluntários ou aceitem bolsas, es-
tão gradualmente chegando ao fim. Requerer remuneração por seus 
serviços profissionais é nobre e justo.

Além disso, os empregadores e doadores podem precisar de ajuda 
para entender que as Irmãs não têm reservas de dinheiro na ‘Igreja’ 
ou no Norte global. É justo incluir remuneração para as Irmãs que 
estão diretamente envolvidas nos projetos ao fazer os pedidos de 
subsídios. As Irmãs no Sul global não pedem por compaixão nem 
esmolas. No entanto, eles pedem confiança e apoio para crescer mais 
profundamente no amor a Deus e criar um mundo de possibilidades, 
para que todos tenham o suficiente. O que pode impedir a Congre-
gação e os doadores de confiar e apoiar essas Irmãs na promoção 
da missão?

Tendo se beneficiado do Fundo Jubileu, as Irmãs viram o impos-
sível tornar-se possível. Elas sabem que investir na vida espiritual, na 
vida intelectual e na vida comunitária é uma estratégia fundamental 
para a promoção da vida apostólica. Elas estão determinadas a as-
sumir a responsabilidade pela missão, a formar uma narrativa viável 
como religiosas, a focar menos nas tendências de diminuição e mais 
nos usos das muitas oportunidades para a promoção da missão no 
futuro. 
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Apêndice 1: Modelo do Formulário de Orçamento

Irmãs de Notre Dame de Namur

Número da SND Professadas

Janeiro - Setembro Noviças / 
Postulantes

Agosto - Dezembro Noviças / 
Postulantes

Candidatas

Proposa de Orçamento 2005 2005

Taxa de Câmbio Xelim queniano Dólar 
americano

Renda

Salário/Bolsa

Pensão - No País

Juros

Presentes Significativos em Espécie

Doações - Não ministerial Irrestrito

Doações - Não ministerial Restrito

Subsídios - Não ministerial

Heranças, Testamentos

Bolsas

Projetos

Outros

Renda No País

Renda do Fundo Jubileu

Renda Total
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Despesas

Subsistência

Alimentação/Moradia

Comunicações

Jornais/Livros

Suprimentos

Utilidades

Pequenos consertor/Equipamentos/Mobiliá-
rio 

Aluguel

Viagem

Salários/Benefícios dos Colaboradores

Presentes/Doações

Orçamento Pessoal

Retiro/Orientação espiritual

Férias/Recreação

Visita Domiciliar - Local

Visita Domiciliar - Não local

Membras

Sítios/Jardim

Documentos

Relacionado ao trabalho

Adoração

Encargos Bancários

Outros

Total Subsistência

Administração

Auditoria

Encargos Bancários

Livros/Assinaturas

Membras
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Impressão/Fotocópias

Viagem

Materiais de Escritório

Comunicações

Serviços Profissionais

Encontros nas Províncias

Workshops/Encontros

Jubileus/Celebrações

Praparação do capítulo

Funerais

Documentos

Entre Unidades/Congregacional/Encontros 
Continentais

Presentes/Doações

Salários/Benefícios dos Colaboradores

Suporte Familiar

Comitês da Unidade

Hospitalidade

Outros

Arquivos

Administração Total

Projetos

Imóvel

Manutenção dos Prédios

Contratos de Equipamentos de Manutenção 
e Serviços 

Seguros

Impostos

Segurança

Total Imóvel
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Assistência Médica

Plano de Saúde

Médico/hospital/taxas laboratoriais

Dentista

Oftalmologista/óculos

Remédios

Terapia/saúde mental

Assistência à terceira idade/enfermas

Suprimentos Médicos

Total Saúde

Vocação/Formação

Promoção de Vocações

Programas para candidatas/pré-afiliadas

Postulantes/Afiliadas

Saúde

Terapia

Despesas de subsistência

Custos do Programas

Noviças

Saúde

Terapia

Despesas de subsistência

Custos dos Programas

Experiências entre Unidades

Comprometimento Inicial

Custos dos Programas

Programa Voto Final

Experiências entre Unidades

Colaboradores

Praparação

Em andamento / Equipe

Experiências entre Unidades
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Programa das Associadas

Dias do Voto

Total Formação

Educação

Despesas de subsistência

Livros

Custos dos Programas/Mensalidade

Documentos

Viagem

Total Educação

Formação em Andamento

Despesas de Subsistência

Workshops/Desenvolvimento Pessoal/Profis-
sional

Programa de Renovação

Estudo de Idiomas

Licenças sabáticas

Experiências entre Unidades

Viagem

Total Formação em Andamento

Veículos

Registro de Veículos/Impostos

Seguro do Veículo

Manutenção

Total Veículos

Total Despesas

Líquido

Despesas de capital/ Não Ministerial

Compra de Equipamentos/Mobília acima de 
US$
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Aquisição de terra e prédios

Aquisição de veículos

Reforma de bens/construção civil

Computadores/projetor

Total Despesas de Capital

Fundos Disponíveis para Despesas de 
Capital

Líquido - Despesas de Capital
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Encontro das Tesoureiras do Sul

 Local______________________ Data ___________________

Descreva sua experiência neste encontro em uma palavra ou frase 
___________________________________________________________

Local do Encontro___________________________________________

Duração de Dias____________________________________________

Uso das horas do dia - trabalho, lazer, oração, intervalos, ativida-
des planejadas: _____________________________________________

Agenda dos encontros _______________________________________

Preparação com antecedência: _______________________________ 

Nível de participação: _______________________________________

Uso de tecnologia: __________________________________________

Assistência fornecida ________________________________________

De que ajuda você/nós precisamos antes do próximo encontro?
___________________________________________________________
Como poderíamos melhorar o processo de revisão de orçamentos e 
elaboração de orçamentos para a próxima vez?

O encontro entre as Unidades foi útil? _________________________

Recomendações para a Tesoureira Geral/Gabinete de Finanças_____

Recomendações à CLT

Próximo Encontro, Local/Datas
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Apêndice 3: Formulário de Orçamento do FJ Compilado

SNDdeN Brasil Congo-K Quênia Nigéria Peru/Nic ZimSA Todas as Uni-
dades

Todas as Uni-
dades

Todas as Uni-
dades 

Todas as Uni-
dades 

Orçamento 
Aprovado de 2007

Orçamento 
Proposto

Orçamento 
Proposto

Orçamento 
Proposto

Orçamento 
Proposto

Orçamento 
Proposto

Orçamento 
Proposto

Total 
Orçamento 
Proposto

Total 
Orçamento 

Variação Variação em 
porcentagem

 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2006 07-06 07-06

 11 SND-
deN

113 SND-
deN

18 SND-
deN

76 SND-
deN

10,5 SND-
deN

17 SNDdeN 245,5 
SNDdeN

238 
SNDdeN

  

 6 Nov 1 
Post

7 Nov 
6 Post

7 Nov 
4 Post

10 Nov
 4 Post

1 Nov 
0 Post

1 Nov
4 Post

32 Nov
19 Post

38 Nov
19 Post

  

      Total - 296,5 Total - 295   

Renda

Renda do Fundo 
Jubileu

Despesas

Subsistência

Total 
Subsistência

Administração

Total Administra-
ção

Projetos

Imóvel

Total Imóvel

Assistência Médica

Total Assistência 
Médica

Vocação/Formação

Total Formação

Educação
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Apêndice 3: Formulário de Orçamento do FJ Compilado
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Todas as Uni-
dades 

Todas as Uni-
dades 
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Proposto

Orçamento 
Proposto

Orçamento 
Proposto

Orçamento 
Proposto

Orçamento 
Proposto

Orçamento 
Proposto
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Proposto
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Orçamento 

Variação Variação em 
porcentagem

 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2006 07-06 07-06
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deN
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deN

18 SND-
deN

76 SND-
deN

10,5 SND-
deN

17 SNDdeN 245,5 
SNDdeN

238 
SNDdeN

  

 6 Nov 1 
Post

7 Nov 
6 Post

7 Nov 
4 Post

10 Nov
 4 Post

1 Nov 
0 Post

1 Nov
4 Post

32 Nov
19 Post

38 Nov
19 Post

  

      Total - 296,5 Total - 295   

Renda

Renda do Fundo 
Jubileu

Despesas

Subsistência

Total 
Subsistência

Administração

Total Administra-
ção

Projetos

Imóvel

Total Imóvel

Assistência Médica

Total Assistência 
Médica

Vocação/Formação

Total Formação

Educação
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Total Educação

Formação 
em Andamento

Total Formação 
em Andamento

Veículos

Total Veículos       

Total Despesas       

Líquido       

Despesas de Capital       

Total Despesas 
de Capital

      

Fundos de capital 
disponíveis 

      

Dinheiro mantido 
no CFO

      

Despesas de 
Capital Líquidas
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1 Nov
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Total Educação

Formação 
em Andamento

Total Formação 
em Andamento
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Total Veículos       
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SNDdeN
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SNDdeN

  

 6 Nov 1 
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1 Nov
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Apêndice 4: Formulário de Transferência de Dinheiro

Transferências Aprovadas das Tesoureiras do Sul para______ 
(Ano)  Roma, Itália

Mês _____________Dia ____________Ano __________Unidade____

Pessoa para Contato__________________________________________
  
Endereço de E-mail__________________________________________

O orçamento aprovado para retiradas do FJ em 2005

Atuante ___________________________________________________
 
Capital ____________________________________________________
  
Método de transferência______________________________________

Valor mensal _________________   Para conta _________________

Disponível conforme necessário_______________________________

Valor a ser transferido em dezembro de 2005___________________

Valor a ser transferido em janeiro de 2006______________________

Autorizado__________________ Contato Unidade_________________ 

Data_________

Representante
CFO _____________________Data_______________
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Ano/Datas/
Local

Unidade/
Escritório

Nomes das Participantes

2003 Brasil Mary Alice McCabe, Maria Souza Arruda, 

2-7 dez Congo-K Marie-Jeanne Kuntonda, Marie-Thérèse 
Kifuani, Marie Dominique Lukowo

Roma Quênia Dorothy McCormick, Mary O’Brien, Jane 
Soita

Nigéria Carol Wetli, Maria Umeh

Peru Marie-Laure Bentz, Evelyn Fitzke, Marleny 
Bardales Raymundo

ZimSA Marie McLoughlin, Mary Thérèse Hawes

CFO Lorraine Connell, Juana McCarthy, Clare 
Lorenzatti

CLT Camilla Burns, Maria Delaney, 
Marie A. Kitewo, Rachel Harrington, 
Nancy Wellmeier 

Tradutora Anna Lisa, Jane Dwyer

2004 Brasil Mary Alice McCabe, Maria Souza Arruda 

Roma Congo-K Marie-Jeanne Kuntonda, Marie- Thérèse 
Kifuani

Quênia Dorothy McCormick, Jane Soita, Masheti 
Wangoyi

Nigéria Eucharia Madueke, Maria Umeh, 
Carol Wetli

Peru Mary Isabel Kilpatrick, Marleny B. 
Raymundo

ZimSA Marie McLoughlin, Mary Thérèse Hawes, 
Margaret Backwell

CFO Lorraine Connell, Juana McCarthy, 
Clare Lorenzatti
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CLT Camilla Burns, Maria Delaney, 
Marie A. Kitewo, Rachel Harrington, 
Nancy Wellmeier 

Tradutoras Kathleen Elslander, Jane Dwyer

2005 Brasil Mary Alice McCabe, Maria Souza Arruda

28 nov - 1 
dez

Congo-K Marie-Jeanne Kuntonda, Marie- Thérèse 
Kifuani, Suzanne Luntadila

Roma Quênia Dorothy McCormick, Jane Soita, Masheti 
Wangoyi

Nigéria Eucharia Madueke, Maria Umeh, 
Carol Wetli

Peru/Nic Marleny B. Raymundo, Thérèse Hartley, 
Marie-Laure Bentz, Mary I. Kilpatrick

ZimSA Marie McLoughlin, Mary Thérèse Hawes, 
Margaret Backwell

CFO Lorraine Connell, Juana McCarthy, 
Clare Lorenzatti

CLT Camilla Burns, Maria Delaney, 
arie A. Kitewo, Rachel Harrington, 
Nancy Wellmeier 

Tradutoras Kathleen Elslander, Jane Dwyer

2006 Brasil Maria Souza Arruda, Jane Dwyer

27 nov - 1 
dez

Congo-K Marie-Jeanne Kuntonda, Marie- Thérèse 
Kifuani, Constantine Tomene

Roma Quênia Mary O’Brien, Jane Soita, Masheti
Wangoyi

Nigéria Eucharia Madueke, Maria Umeh, 
Carol Wetli

Peru Marleny Bardales Raymundo, 
Thérèse Hartley, Marie-Laure Bentz

ZimSA Marie McLoughlin, Mary Thérèse Hawes, 
Margaret Mary Backwell
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CFO Lorraine Connell, Juana McCarthy, 
Clare Lorenzatti

CLT Camilla Burns, Maria Delaney, 
Marie A. Kitewo, Rachel Harrington, 
Nancy Wellmeier 

Tradutoras Kathleen Elslander

2007 Brasil Maria Souza Arruda, Jane Dwyer

25-29 nov Congo-K Marie-Jeanne Kuntonda, Marie-Thérèse 
Kifuani, Constantine Tomene

Roma Quênia Dorothy McCormick, Jane Soita, Masheti 
Wangoyi

-Monte Cuc-
co

Nigéria Eucharia Madueke, Maria Umeh, Carol 
Wetli

Peru/Nic Marleny Bardales Raymundo, Thérèse 
Hartley, Marie-Laure Bentz

ZimSA Marie McLoughlin, Mary Thérèse Hawes, 
Margaret Backwell

CFO Lorraine Connell, Juana McCarthy, Clare 
Lorenzatti

CLT Camilla Burns, Maria Delaney, 
Marie A. Kitewo, Rachel Harrington, 
Nancy Wellmeier 

Tradutoras Kathleen Elslander, Jane Dwyer

Tesoureiras 
do Norte 

Kathleen McGhee, Marie Verrilli, Marie 
Louise Rossi, Nina Vandamme, Marie 
McDonald, Anna B. Marfoli, Florence 
Maier, Theresa Linehan, 
Carol Lichtenberg, Edithann Kane, Anne 
Mary Donovan, Marie-Thérèse Beget
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Apêndice 6: Participantes do STM 2008-2013

Data/Local Unidade/
Escritório

Participantes

2008 Brasil Maria Souza Arruda, Jane Dwyer

Roma Congo-K Marie-Jeanne Kuntonda, Marie-Thérèse 
Kifuani, Constantine Tomene

 Quênia Dorothy McCormick, Jane Soita, Masheti 
Wangoyi

 Nigéria Eucharia Madueke, Maria Umeh, Carol 
Wetli

 Peru/Nic Marleny Bardales Raymundo, Thérèse 
Hartley, Marie-Laure Bentz

 ZimSA Marie McLoughlin, Mary Thérèse Hawes, 
Margaret Backwell

 CFO Lorraine Connell, Juana McCarthy, 
Clare Lorenzatti

 CLT Teresita Weind, Nancy O’Shea, Liliane 
Sweko, Jeanne MacDonald, 
Maria Delaney

 Tradutoras Kathleen Elslander

2009 Brasil Maria Souza Arruda, Maria Fatima Borges 
da Costa

29 nov - 5 
dez

Congo-K Adrienne Kapela, Marie- Thérèse Kifuani, 
Constantine Tomene

Roma Quênia Mary O’Brien, Masheti Wangoyi, 
Margaret Mwikali

 Nigéria Maria Umeh, Evelyn Aririatu, 
Scholastica Anokwulu

 Peru Marleny Bardales Raymundo, 
Marie-Laure Bentz Mary Isabel Kilpatrick

 ZimSA Marie-Chantal Kisimbila, Margaret 
Bowskill, Mary Thérèse Hawes
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 CFO Teresita Weind, Nancy O’Shea,
Liliane Sweko, Jeanne MacDonald,
 Maria Delaney

 CLT Lorraine Connell, Juana McCarthy

 Tradutoras Kathleen Elslander, Jane Dwyer

2010 Brasil Maria Souza Arruda, Jane Dwyer

Roma Congo-K Adrienne Kapela, Marie-Thérèse Kifuani, 
Constantine Tomene

 Quênia Jane Soita, Dorothy McCormick, Mary 
O’Brien

 Nigéria Scholastica Anokwulu, Eugenia Osueke, 
Maria Umeh

 Peru Marleny Bardales Raymundo, Mary Isabel 
Kilpatrick, Marie-Laure Bentz

 ZimSA Bridget Rose Tienan, Mary Thérèse 
Hawes, Marie-Chantal Kisimbila

 CFO Lorraine Connell, Juana McCarthy,
Clare Lorenzatti

 CLT Teresita Weind, Nancy O’Shea, Liliane 
Sweko, Jeanne MacDonald, 
Maria Delaney

 Tradutoras Kathleen Elslander

2011 Brasil Maria Souza Arruda, Maria Fatima Borges 
da Costa

27 nov - 3 
dez

Congo-K Adrienne Kapela, Marie-Thérèse Kifuani, 
Constantine Tomene

Namur Quênia Jane Soita, Dorothy McCormick, 
Mary O’Brien

 Nigéria Scholastica Anokwulu, Eugenia Osueke

 Peru Marleny Bardales Raymundo, 
Marie-Laure Bentz

 ZimSA Mary Thérèse Hawes 
Marie-Chantal Kisimbila, Meltah Thaka
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 CFO Lorraine Connell, Juana McCarthy, 
Clare Lorenzatti

 CLT Teresita Weind, Nancy O’Shea,
 Liliane Sweko, Jeanne MacDonald, 
Maria Delaney

 Tradutoras Kathleen Elslander, Jane Dwyer

2012 Brasil Maria Sousa Arruda, Sandra Araujo 
Dos Santos, Maria Tecla da Silva Gaia

26-30 nov Congo-K Adrienne Kapela, Marie- Thérèse Kifuani, 
Constantine Tomene

Namur Quênia Jane Soita, Dorothy McCormick, 
Mary O’Brien

Nigéria Scholastica Anokwulu, Eugenia Osueke, 
Maria Umeh

Peru/Nic Marleny Bardales Raymundo, 
Juana Jaquelina Castillo-Salvador

 ZimSA Brigid Rose Tiernan, Marie-Chantal 
Kisimbila

 CFO Lorraine Connell, Juana McCarthy, 
Clare Lorenzatti

 CLT Teresita Weind, Nancy O’Shea, Liliane 
Sweko, Jeanne MacDonald, 
Maria Delaney

 Tradutoras Jane Dwyer, Kathleen Elslander, 
Marie-Laure Bentz

2013 Brasil Rita Raboin, Maria Tecla da Silva Gaia, 
Sandra Araujo Dos Santos

1 -4 dez Congo-K Adrienne Kapela, Marie- Thérèse Kifuani, 
Constantine Tomene

Namur Quênia Dorothy McCormick, Breta Kamene 
Konzi, Jane Soita

Nigéria Scholastica Anokwulu, Eugenia Osueke, 
Maria Umeh
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Peru/Nic Marleny Bardales Raymundo, Juana J. 
Castillo-Salvador, Marie-Laure Bentz

 ZimSA Brigid Rose Tiernan, Marie-Chantal
Kisimbila, Elizabeth Chinamo

 CFO Lorraine Connell, Juana McCarthy, 
Clare Lorenzatti

 CLT Teresita Weind, Nancy O’Shea, Liliane 
Sweko, Jeanne MacDonald, Maria
Delaney

 Tradutoras Kathleen Elslander, Jane Dwyer

 Tesoureiras 
do Norte

Nina Vandamme, Suzanne Geerts, Martha 
Onghena, Margaret Shutt, 
Maria Cunningham, Marie-Thérèse Beget
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Apêndice 7: Participantes do STM 2014-2019

Data/Local Unidade/
Escritório

Nomes das Participantes

16-20 jan Brasil Sandra Araujo Dos Santos, Maria 
Tecla da Silva Gaia, Jane Dwyer,
 Lucyanne Diniz

2015
Quênia

Congo-K Adrienne Kapela, Pélagie Kilosa,
Dorothee Moya, Julienne Ngola, Marie 
Dominique Lukowo, Marie-Thérèse
 Kifuani, Constantine Tomene

 Quênia Dorothy McCormick, Breta Kinzi, 
Mary O’Brien, Jane Soita, Evalyne Aseyo

 Nigéria Scholastica Anokwulu, Maria Umeh, 
Jacinta Oparah, Eugenia Osueke

 Peru/Nic Marie-Laure Bentz

 ZimSA Brigid Rose Tiernan, Meltah Thaka, 
Obehi Ogbeide, Marie-Chantal K.,
Elizabeth Chinamo

 CFO Lorraine Connell, Juana McCarthy, 
Clare Lorenzatti

 CLT Teresita Weind, Liliane Sweko, 
Patricia O’Brien, Maureen White, 
Masheti Wangoyi

 Tradutoras Silvia Mendez, Jane Dwyer

30 nov - 4 
dez

Brasil Sandra Araujo Dos Santos, Maria 
Tecla da Silva Gaia

2015 Congo-K Pélagie Kilosa, Marie- Thérèse Kifuani, 
Constantine Tomene

Namur Quênia Dorothy McCormick, Breta Kinzi,
Jane Soita

 Nigéria Scholastica Anokwulu, Eucharia Okoye, 
Eugenia Osueke
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 Peru/Nic Marie-Laure Bentz, Marleny Bardales 
Raymundo, Juana Jaqueline 
Castillo Salvador

 ZimSA Marie-André Mitchell, Marie-Chantal 
Kisimbila

 CFO Lorraine Connell, Juana McCarthy,
Clare Lorenzatti, Paola Nzuzi-Estagiária

 CLT Teresita Weind, Liliane Sweko, Patricia 
O’Brien, Maureen White, Masheti 
Wangoyi

 Tradutoras Kathleen Elslander, Jane Dwyer

28 nov - 2 
dez

Brasil Maria Tecla da Silva Gaia, Maria 
Vagner Souza Silva 

2016 Congo-K Pélagie Kilosa, Marie-Thérèse Kifuani, 
Constantine Tomene

Brasil Quênia Dorothy McCormick, Breta Kamene 
Konzi

 Nigéria Eugenia Osueke, Eucharia Okoye, 
Maria Umeh

 Peru/Nic Miriam Montero Bereche, Juana 
Jaqueline Castillo-Salvador, 
Juana Rivera Jara

 ZimSA Obehi Ogbeide, Marie-Chantal 
Kisimbila, Faustina Agustino

 CFO Lorraine Connell, Juana McCarthy, 
Clare Lorenzatti

 CLT Teresita Weind, Liliane Sweko, 
Patricia O’Brien, Maureen White, 
Masheti Wangoyi

 Tradutoras Silvia Mendez, Jane Dwyer

27 nov - 1 
dez

Brasil Maria Tecla da Silva Gaia, Maria 
Vagner Souza Silva

2017 Congo-K Pélagie Kilosa, Paula Nzuzi, 
Marie- Thérèse Kifuani
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Roma Quênia Breta Kamene Konzi, Jane Soita, 
Mary O’Brien

Nigéria Monica Umeh, Fidelia Chukwu, 
Eucharia Okoye

 Peru/Nic Miriam M. Bereche, Juana
Jaqueline C. Salvador, Juana Rivera Jara, 
Evelyn Fitzke

 ZimSA Elizabeth Boroma Chinamo, Obehi 
Ogbeide, Marie-Chantal Kisimbila 

 CFO Lorraine Connell, Juana McCarthy, 
Clare Lorenzatti, Kathleen Lalli

 CLT Teresita Weind, Liliane Sweko,
Patricia O’Brien, Maureen White, 
Masheti Wangoyi

 Tradutoras Kathleen Elslander, Jane Dwyer

26-30 nov Brasil Maria Tecla da Silva Gaia, Maria
de Jesus Borges Castro

2018 Congo-K Pélagie Kilosa, Paula Nzuzi, 
Prisca Ines Bikidou

África do Sul Quênia Breta Kamene Konzi, Jane Soita

 Nigéria Monica Umeh, Fidelia Chukwu,
 Eucharia Okoye

 Peru/Nic Juana Rivera Jara, Juana Jaqueline 
Castillo-Salvador, Iris Carmen-Zapata

 ZimSA Marie-André Mitchelll, Elizabeth 
Boromo Chinamo, Marie-Chantal
 Kisimbila

 CFO Lorraine Connell, Juana McCarthy, 
Clare Lorenzatti

 CLT Teresita Weind, Liliane Sweko, 
Patricia O’Brien, Maureen White
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 MSO Leonore Coan

 Tradutoras Kathleen Elslander, Jane Dwyer

23-30 nov Brasil Maria Tecla da Silva Gaia, Maria 
de Jesus Borges Castro, Carla Maria 
Vasconcelos

2019 Congo-K Pélagie Kilosa, Paula Nzuzi,
Ines Prisca Ines Bikindou

Roma Quênia Breta Kamene Konzi, Aseyo Evalyne, 
Nekesa Everlyn, Susan Libendi

 Nigéria Monica Umeh, Fidelia Chukwu, 
Eucharia Okoye

 Peru/Nic Miriam Montero Bereche, 
Consuelo Zapata

 ZimSA Marie-André Mitchelll, Elizabeth 
Boromo Chinamo, Marie-Chantal
 Kisimbila

 CFO Lorraine Connell, Juana McCarthy, 
Clare Lorenzatti

 CLT Teresita Weind, Liliane Sweko, 
Patricia O’Brien, Maureen White, 
Masheti Wangoyi

 Tradutoras Kathleen Elslander, Jane Dwyer

 Tesoureiras 
do Norte

Nina Vandamme, Suzanne Geerts, 
Margaret Shutt, Maria Cunningham
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Apêncide 8: Políticas e Orientações 

Política e Procedimentos para Cartão de Crédito

Os cartões de crédito da Casa Geral são disponibilizados para:
1. A Equipe de Liderança Congregacional
2. Irmãs em serviços Congregacionais
3. SNDdeN em missão fora de sua Unidade de origem, conforme 

prática na Unidade
4. Irmãs que são membras de comitês Congregacionais, conforme 

necessário
5. A liderança da Unidade que não consegue obter um cartão de 

crédito em seu próprio país

Os cartões de crédito manterão o endereço do Escritório de Fi-
nanças da Congregação (CFO), exceto para os cartões emitidos pelos 
Bancos em Roma para a CLT, para a Secretária Geral e Tesoureira 
Geral. Cada cartão terá um limite de crédito adequado para cada 
titular do cartão.

a. Por questões de segurança, a Gestora dos Negócios Congregacio-
nais mantém uma lista completa com as titulares dos cartões de 
crédito com seus números correspondentes, PIN, data de valida-
de, instituição financeira emissora e endereço atual.

b. As titulares do cartão enviam à Gestora dos Negócios Congre-
gacionais todos os recibos das compras feitas com o cartão, no 
máximo uma semana após o fechamento do mês da fatura.

a. A Gestora dos Negócios Congregacionais compara o recibo do 
cartão de crédito com o extrato da fatura, reconcilia a conta e 
emite os cheques para pagamento.

b. A documentação relativa a cada fatura de cartão de crédito é 
entregue a signatária SNDdeN autorizada quando o cheque de 
pagamento é apresentado a ela para sua assinatura.
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Implementação do Fundo Jubileu

O Fundo Jubileu foi criado em 1999 para custear as despesas de 
subsistência, formação e educação das Irmãs na África e na América 
Latina. O desembolso dos fundos do FJ começou em 2005 e é ava-
liado regularmente (Manual da Política SNDdeN de 2003).

1. Cada Unidade no Sul desenvolve um orçamento realista para 
atender às suas necessidades por um ano, e estimar as despesas 
de capital para o mesmo período de tempo, quando possível.

2. Um encontro é realizado para determinar a alocação do dinheiro 
do Fundo Jubileu para essas Unidades usando o seguinte pro-
cesso:
a. Após a preparação do orçamento em cada Unidade, uma 

membra da Equipe de Liderança, a Tesoureira da Unidade 
e uma membra mais nova em treinamento se reunem com a 
Tesoureira Geral e com a Equipe de Liderança Congregacional 
para analisar o orçamento. 

b. A Tesoureira Geral fornece ao grupo informações sobre o sal-
do atual e os retornos de investimento do Fundo Jubileu do 
ano fiscal vigente.

c. O grupo analisa os orçamentos e finaliza o orçamento de cada 
Unidade. O grupo aloca uma parte do Fundo Jubileu para ser 
usado por cada Unidade no ano seguinte.

d. As Unidades informam a Tesoureira Geral e aos contatos da 
CLT da Unidade sobre as despesas de emergência ou extraor-
dinárias que possam vir a surgir durante o ano. Caso a Uni-
dade não consiga arcar com as despesas, uma distribuição 
emergencial do Fundo Jubileu pode ser solicitada.

3. As decisões sobre as alocações são enviadas à CLT para fins in-
formativos. 
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Formulário de Pedido para Fundos Emergenciais

Unidade____________________________________________________ 

Contato na Unidade___________________________________________

Descrição da Emergência______________________________________

Valor solicitado______________________________________________

Data que precisa-se do valor____________________________________

Motivo da emergência________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

Assinatura: _____________________        Data___________________

Liderança da Unidade

Aprovado por: __________________        Data___________________

Representante CLT 

Transferência concluída por: _________ Data_________________

 Tesoureira Geral
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O Capítulo Geral de 2002 convocou a SNDdeN a abordar, na me-
dida do possível, questões de tradução e igualdade de acesso à tec-
nologia e informação como parte do compromisso da Congregação 
com o chamado de Julie para “educar para a vida”. A responsabili-
dade pela implementação desse chamado recaiu sobre a recém-no-
meada Tesoureira Geral, Irmã Lorraine Connell, que começou no 
início de 2003 visitando cerca de 65% das comunidades SNDdeN no 
Quênia, Nigéria e Congo-Kinshasa. Nas duas últimas Unidades, Lor-
raine observou que:

1. As Irmãs usavam lâmpadas de querosene para fornecer luz para 
os alunos estudarem, para as irmãs prepararem o trabalho para 
o dia seguinte e para uso durante os procedimentos hospitalares, 
como cirurgias e partos. 

2. As Irmãs viajavam longas distâncias, às vezes vários dias, por es-
tradas perigosas, para entrar em contato com parentes e outras 
comunidades SNDdeN. Elas e os vizinhos delas viajavam para 
longe para fazer uma fotocópia ou carregar os equipamentos 
elétricos. 

3. As Irmãs faziam fogueiras para ferver água para beber e para lim-
par os instrumentos hospitalares. 

Em resposta, a Congregação deu início ao que hoje é conhecido 
como Projeto Fotovoltaico na África (APP) para gerar eletricidade 
movida a energia solar, fornecendo luz para as Irmãs trabalharem, 
ferverem ou purificarem a água e acessarem a internet. Com ajuda 
financeira e material provenientes de pessoas, fundações e Unidades 
SNDdeN, as Irmãs trabalhavam em conjunto com as pessoas de seus 
bairros, compartilhando diversos recursos e aprendendo como cons-
truir e manter o sistema fotovoltaico. 

O projeto começou em 2005 com uma instalação em Ipswich, MA, 
no Cuvilly Arts and Earth Center como um local para demonstração e 
teste. Desde então, o APP foi levado para 16 locais, e os avanços na 
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tecnologia nos permitiram atualizar diferentes componentes durante 
os últimos 15 anos. Na tabela abaixo está uma lista dos locais com 
APP na Nigéria e no Congo-Kinshasa. O total gasto no projeto entre 
2004 e 2020 é de pouco mais de US$ 7 milhões.

Nº. País/Local ou Comunidade Ano de instalação

1
EUA – Ipswich Cuvilly Arts and Earth 
Centre

2005

2 Nigéria – Fugar 2006

3 Congo-Kinshasa – Ngidinga 2008

4 Nigéria – Awkunanaw 2008

5 Congo-Kinshasa – Kitenda 2010

6 Congo-Kinshasa – Lemfu 2010

7 Congo-Kinshasa – Pelende 2010

8 Casa Central, Jattu, Nigéria 2011

9 Nigéria – Kuje, Nigéria 2013

10 Nigéria – Ilorin 2014 e 2015 (2)

11 Nigéria – Enugu 2014

12 Nigéria – Oro 2015

13 Congo-Kinshasa – Kinsaku 2017

14 Congo-Kinshasa – Mpese 2018

15 Congo-Kinshasa – Nselo 2018

16 Nigéria – Amoyo 2018

17 Nigéria – Ugwuomo-Nike 2018

O Projeto Fotovoltaico na África tem uma influência notável na 
vida e missão da Congregação na Nigéria e no Congo-Kinshasa. A 
influência vai muito além do que é visível, e do que destacamos nos 
parágrafos seguintes. 

1. Alunos, professoras e outros colaboradores preparam seus traba-
lhos à noite e nas primeiras horas da manhã, e usam aparelhos 
eletrônicos para enriquecer e facilitar o trabalho. 
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2. A equipe médica limpa e esteriliza os equipamentos, realiza vá-
rios procedimentos e tratamentos médicos, refrigera as vacinas 
vivas para conservação da potência. As Irmãs construíram novas 
instalações cirúrgicas e sistemas de saneamento melhorados.

3. As Irmãs trabalham, oram e brincam além da luz do dia. Equi-
pamentos de refrigeração minimizam os processos intensos de 
preparo dos alimentos, deixando tempo para a socialização. Elas 
também alugam espaços em seus freezers aos vizinhos para aju-
dar na preservação e no pagamento dos custos de manutenção. 

4. As Irmãs instalaram sistemas de alarme de segurança, o que lhes 
dá um pouco de tranquilidade. 

5. Alguns vizinhos têm empregos remunerados na construção e ma-
nutenção do projeto. O Sr. Louis Casey, engenheiro e planejador 
elétrico do APP, ensina as Irmãs e colegas de trabalho sobre como 
construir e manter o sistema. Recentemente, ele supervisionou a 
construção em novos locais e a renovação dos sistemas em locais 
anteriores, tanto a fiação quanto o encanamento de cisternas e 
encanamentos. 

6. Com o APP, as Irmãs montam lan houses com computadores e 
copiadoras para o uso delas e de seus vizinhos. A Internet tor-
nou-se acessível, e elas não precisavam mais viajar muito para 
imprimir, copiar e carregar os aparelhos, conforme explicado na 
citação a seguir. 

Abrimos nossa lan house para os nossos vizinhos desde que 
recebemos este presente. Alguns costumam vir para ler as mensa-
gens em suas caixas de entrada; outros ainda estão aprendendo a 
usar o computador. Não temos computadores suficientes para o 
número de pessoas que vêm todos os dias; as Irmãs, os Padres, 
os alunos, os professores, os médicos e as enfermeiras. 

7. A instalação e melhoria dos sistemas de água: cisternas, canos, 
tanques, torres, energia solar para as bombas, purificação da água 
e testes continuaram no Congo-Kinshasa desde 2015, graças aos 
generosos doadores do Projeto PUR WATER.
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8. Com a ajuda de doadores generosos, está em andamento a refor-
ma do sistema de abastecimento de água em Pelende, no Congo-
-Kinshasa, em colaboração com a Paróquia Jesuíta. A tarefa inclui 
um sistema de bombeamento mecânico para puxar água de uma 
nascente próxima com três estações de abastecimento de água 
dentro da comunidade.

Vimos o APP aumentar a qualidade dos serviços de educação e 
saúde e da vida comunitária. O projeto expandiu visões de mundo 
além dos horizontes, criou oportunidades para as Irmãs e para o 
povo da Nigéria e do Congo Kinshasa e promoveu a integridade da 
criação. Hoje, o Sr. Louie orienta as Irmãs no Congo-Kinshasa, usan-
do as melhores práticas em negócios e finanças para criar e manter 
os sistemas. 

Também vimos que o APP oferece possibilidades de estabilidade 
e sustentabilidade de uma educação de qualidade, que empodera, 
liberta e possibilita escolhas tanto para as Irmãs quanto para as co-
munidades locais. Cada vez mais, as Irmãs, as pessoas ajudadas e as 
que trabalham com elas estão crescendo com dignidade e competên-
cia à medida que se empenham no desenvolvimento local e global. 

Sonhamos que a SNDdeN e seus colaboradores tenham plena 
capacidade de construir, operar e consertar os três componentes do 
sistema como técnicos, engenheiros elétricos, mecânicos e civis, bem 
como administradores financeiros e de negócios. Esse sonho que 
se torna realidade através da elemento educação do Fundo Jubileu. 
Também sonhamos que a SNDdeN comece a ajudar outros grupos 
religiosos e civis a construir, operar e consertar sistemas semelhantes, 
promovendo o uso da energia solar e melhorando a qualidade de 
vida na África como parte da missão universal de Cristo. 
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