
 
 

 

Até aos Confins da Terra 
 

 
 

Ir. Barbara Staley, Superiora Geral, MSC, no Uganda 

 
 

Queridas Irmãs e Parceiras/os da Missão, 
 
É com muita alegria que lhes escrevo para lançar oficialmente nosso boletim atualizado, 
cobrindo uma variedade de atividades missionárias sob a responsabilidade do Generalato. 
Ouvimos seus pedidos de uma mais profunda partilha em todo o Instituto e, no espírito de 
unidade, transparência e responsabilidade, temos o prazer de atualizá-lo formal e 
trimestralmente. Continuaremos também com atualizações regulares no site da Cabrini 
World (www.cabriniworld.org) e nas mídias sociais. 
 
Em nossas comunicações esperamos compartilhar não apenas o que estamos fazendo, mas 
também nossos aprendizados, alegrias e as histórias de esperança que estamos criando e 
encontrando em nossas atividades. Inicialmente, cobriremos o trabalho da Equipe 
Financeira em seus empreendimentos de investimentos de impactos bem como da Comissão 
Internacional da Saúde. Esses novos veículos estão ampliando e aprofundando nossas ações 
missionárias, tanto em territórios atuais quanto em territórios que sonhávamos ao longo dos 
anos.  
 
O nosso trabalho de investimento de impacto nos permite usar os nossos bens temporais 
para levar o amor de Cristo a todos os cantos da terra onde outros relutam em ir, apoiando 
a prestação de serviços essenciais. De várias formas estamos abrindo novas fronteiras em 
nossos empreendimentos, aprendendo juntos com outras organizações e incentivando 
outras a se unirem a nós. O trabalho da Comissão da Saúde está nos ajudando a 

http://www.cabriniworld.org/


compreender melhor a nossa missão no campo da saúde e como apoiá-la no alcance de 
padrões globais das boas práticas. 
 
Missões como essas são exemplos de como desprender das formas antigas para criar asas.   
Elas demonstram nosso carisma, como evidenciado através do trabalho conjunto de irmãs 
e leigos, sendo pioneiros e se aventurando até os confins da terra como portadores do amor 
de Cristo a todos. 
 
Obrigada pelo seu contínuo interesse, amor e apoio e por tudo que vocês realizam em todos 
os cantos da nossa ‘Casa Comum’. Desejos de oração por um advento reflexivo e um feliz 
Natal para vocês e todos os seus entes queridos. Continuemos buscando formas de nos 
libertar para amar mais profundamente através de práticas que promovam dignidade, 
justiça e esperança a todo o mundo. 
 
 
Unida no Coração de Jesus,  
 
Ir. Barbara Staley, Superiora Geral, MSC 

 

 
MSC Impact Investment Portfolio Reach 

 

 

 

 

 



Atualização da Missão Financeira, Nossa jornada 
de Investimento de Impacto 

 
Saudações de Chicago gelado! Temos o prazer de atualizá-la/o em nossa jornada, através da 
elaboração do portfólio de Investimentos de Impacto das Irmãs Missionárias do Sagrado 
Coração. Esse portfólio ajuda a ampliar e aprofundar nossa presença no atendimento aos 
mais vulneráveis em todo o mundo e também na luta contra as mudanças climáticas. 
 
O que é esta jornada? 
Sendo sensíveis às necessidades de nosso tempo e procurando maneiras que possibilite 
dedicar mais plenamente à missão como um todo, as Irmãs Missionárias fizeram uma 
transição significativa na administração de seus bens temporais. Abandonaram os 
investimentos tradicionais em empresas que fornecem apenas retorno financeiro e 
buscaram organizações com um impacto social e / ou ambiental positivo, além de 
retornos financeiros. 
 
Isso significa que, por meio desses investimentos, as Irmãs Missionárias podem atingir 
maior número de pessoas e apoiar questões importantes, tanto nos países onde já atuam 
como naqueles que sempre sonharam alcançar. Esses investimentos de impacto incluem 
uma ampla gama de intervenções, tais como projetos de energia renovável que fornecem 
eletricidade a pessoas necessitadas e cooperativas de crédito que servem eticamente as 
comunidades locais e outras intervenções afins. 
 
Estamos entusiasmados em compartilhar atualizações e publicaremos mais informações no 
site https://www.cabriniworld.org/social-impact-investing/ nas próximas semanas e 
meses. 
  
Neste boletim, destacamos dois exemplos de nossos primeiros investimentos de impacto 
focados em quebrar os ciclos de pobreza em comunidades de baixa renda. Esperamos que 
apreciem essas organizações e convidamos você a nos enviar nomes de organizações de 
impacto em suas comunidades. 
 
 
 
               Kayoko Lyons                                                                                      Greg Lane 
Diretora de Investimento de Impacto                                                   Diretor Financeiro 
klyons@cabriniimpact.org                                                 glane@cabriniimpact.org 
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Quebrando Ciclos de Pobreza: 

União Latina de Crédito Comunitário 
 
Em junho de 2019, as MSC fizeram um investimento* na União Latina de Crédito 
Comunitário. Essa instituição sem fins lucrativos presta serviços financeiros justos, 
acessíveis e coerentes para a população latina da Carolina do Norte, EUA. 
 

 
O que isso significa? 
O investimento de impacto das MSCs ajuda as famílias latinas trabalhadoras a acessar novas 
oportunidades econômicas, possibilitando-as a comprar sua primeira casa ou enviar seus 
filhos para a faculdade.  
 
Sobre a  LCCU  
LCCU foi formada em fevereiro de 2000 através de uma parceria exclusiva da organização 
de base El Centro Hispano, a União de Crédito dos Funcionários do Estado da Carolina do 
Norte, a União de Crédito de Autoajuda e o Centro de Apoio a Minorias da Carolina do Norte. 
A LCCU decidiu ajudar a recém-ampliada população de imigrantes latinos em Durham, 
Carolina do Norte. Excluídos do sistema bancário dos EUA, os imigrantes latinos de Durham 
eram conhecidos por transportar grandes somas de dinheiro, tornando-os alvos fáceis de 
roubo. 
 
Uma instituição financeira baseada 
na comunidade para transpor 
barreiras linguísticas, culturais e de 
confiança era a solução certa. Hoje, 
a LCCU possui 10 agências na 
Carolina do Norte, além de uma 
forte experiência em bancos virtuais. 
 
*O investimento é um depósito 
federal seguro e remunerado. 
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www.latinoccu.org 
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Quebrando Ciclos de Pobreza: Fundo Regional de 
Investimentos para simbióticos das MPME na África 

Subsaariana (REGMIFA) 

 
Em outubro de 2019, as MSCs investiram na REGMIFA, concedendo-lhes um empréstimo 
remunerado. A REGMIFA atua na África Subsaariana financiando empréstimos a pequenas 
empresas. 

 
Sobre a REGMIFA 
Desde que a REGMIFA foi criado em 2010, o fundo concedeu empréstimos para apoiar 
mais de 170.000 pequenas empresas em 19 países da África Subsaariana. A 
maioria dos países é considerada Países Menos Desenvolvidos, com uma classificação 
média no Índice de Desenvolvimento Humano de 155 a 188 (Zâmbia, Senegal, Mali, 
Angola, Burkina Faso, Serra Leoa, Níger, Chade, Malawi, entre outros), segundo a ONU.  
 
O que isso significa? 
Os empréstimos da REGMIFA promovem o desenvolvimento econômico por meio da 
criação de emprego, geração de renda e abrandamento da pobreza.  
 
Um exemplo 
A REGMIFA concedeu um empréstimo ao Centro Financeiro para Empreendedores em 
Uganda, que ajuda os microempreendedores em Kampala (Uganda) a expandir seus 
negócios. Exemplo de um desses empreendedores é o Sr. Mpagi Siraje, um experiente 
criador de aves. Com o empréstimo obtido, ele conseguiu dobrar o tamanho de seus 
negócios e agora tem cinco galpões com 30.000 aves que botam ovos! O Sr. Mpagi 
contratou outras pessoas criando empregos e renda para mais famílias em sua 
comunidade. 
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www.regmifa.com 
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Atualização da Comissão Internacional da Saúde 
  
A Comissão Internacional de Saúde de Cabrini (IHC) foi criada por Ir. Barbara Staley no 
final de 2017. Seu objetivo é apoiar as missões Cabrinianas na área da Saúde na Austrália, 
Argentina, Eswatini, Etiópia e Guatemala estabelecendo padrões para a governança da 
missão, analisando o seu desempenho em relação a esses padrões e trabalhando com a 
liderança local para identificar oportunidades de crescimento e melhoria. 
 
Desde a sua criação, a Comissão realizou uma reunião internacional de saúde em agosto de 
2018 na Austrália. Participaram da reunião representantes de todas as missões Cabrinianas 
na área da saúde de ao redor do mundo. Estiveram presentes também representantes de um 
hospital em Papua Nova Guiné e Apunipima, uma remota cooperativa de saúde aborígine 
da Península de Cape York, na Austrália. Os objetivos da reunião eram oportunizar um 
conhecimento mútuo dos membros, estabelecer uma identidade Cabriniana compartilhada 
e lançar as bases para futuras colaborações. 
 

        
 
A prioridade atual do IHC é avaliar todas as missões na área da saúde em relação 
aos padrões de governança e prestação de serviços adotados pela Comissão. 
 
Este é um processo de duas partes: 

 

 
 

O objetivo da ferramenta é estabelecer um padrão entre as missões na área da saúde usando 
boas práticas globais aceitáveis. A ferramenta abrange 1) Missão e Estratégia, 2) 
Desenvolvimento Organizacional e 3) Serviços e Intervenções. 
 
As missões na área da saúde são apoiadas por um facilitador para orientá-las no processo de 
auto avaliação. A ênfase é colocada nas áreas de fortaleza de identificação automática e nas 
áreas que precisam ser fortalecidas. As missões na área da saúde são incentivadas a usar os 
resultados da ferramenta no desenvolvimento de planos de ação e em seu planejamento 
estratégico. 



 
 

Até agora, a missão da St Philips em Eswatini passou por todo o processo, e sua gerência 
local está considerando as recomendações da IHC para que possam priorizar suas respostas 
e ações. As clínicas da Guatemala concluíram a auto avaliação da primeira parte e aguardam 
a visita dos membros da IHC, esperançosamente no novo ano. Nosso objetivo é Argentina, 
Etiópia e Austrália. Estamos trabalhando para concluir todas as revisões antes do Capítulo 
Geral em maio de 2020. 
 
Agradecemos a todas/os que ajudaram o trabalho do IHC até agora e esperamos concluir 
nossa primeira rodada de revisões. Essas descobertas serão usadas para incentivar e facilitar 
a colaboração entre as missões Cabriniana na área da saúde ao redor do mundo. 
 
 
Dr. Michael Walsh 
Coordenador da Comissão Internacional de Saúde de Cabrini 
 

 
 

Fotos tiradas durante a visita do Prof. Mario Raviglione e do Dr. Giuseppi Tansini aos Ministérios Cabrini 
em Eswatini. 

Da esquerda para a direita: Prof. Mario Raviglione, Phesheya Vilakati, Bongani, Khumalo,  Sr. Diane Dallemolle, 
Zodwa Vilakati, Sarah Chuma, Sharon Singleton, Dr. Giuseppi Tansini, Pius Mamba, Sr. Laura Baldini. 

 



 
 

Dr. Mario Raviglione e Dr. Giuseppi Tansini visitando os Ministérios Cabrini em Eswatini 
 

 
 

Reunião da Comissão Internacional de Saúde, agosto de 2018. 

 

Visite a seção da Comissão Internacional de Saúde no site: 
Cabrini World 

 

 

 
 

Missionary Sisters of the Sacred Heart of Jesus 
Viale Cortina D'Ampezzo, 269 

00135 Rome, Italy 
+ 39 06 35505721 

www.cabriniworld.org 
info@cabriniworld.org 
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