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Comissão Internacional de Consultoria de Finanças SND reúne-se em Roma 

 

De 13 a 18 de novembro de 2017, realizou-se a primeira reunião da Comissão Internacional de 

Consultoria de Finanças SND na Casa Mãe, em Roma. A Comissão foi criada em resposta ao artigo 

161 das Constituições: 

 Uma equipe financeira deve ser estabelecida 

 nos níveis geral e provincial/de delegação, 

 para assessorar as superioras maiores e as ecônomas 

 em assuntos financeiros.  

 

E a Diretriz Constitucional correspondente 161.1: 

 No nível geral, uma equipe de finanças é composta pela 

 Ecônoma, sua auxiliar e por outros, que podem  

 ou não ser membros da Congregação.  Outras pessoas  

 podem ser convidadas para a equipe financeira, como consultoras. 

 

A Comissão que assessora o nível geral é composta pelos seguintes membros: 

 

 Membros Irmã Mary Kristin Superiora Geral (ex officio) 

  Irmã Marina Ecônoma Geral (ex officio) 

  Irmã Marie So-Wha Assistente da Ecônoma (ex officio) 

  Irmã Gina Marie  (Thousand Oaks, Califórnia) 

  Irmã Maria Amelia (Canoas, Brasil) 

  Irmã Andrea Maria (Coesfeld, Alemanha) 

  Sr. Albert Rüping (Coesfeld, Alemanha) 

  Sr. Allen Schroeder (Toledo, Ohio) 

  Sr. Fred Botek  (Cleveland, Ohio) 

  Padre Tom McClain, SJ (Roma, Itália) 

 Secretária Irmã Maria Elke Secretária Geral 
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O Sr. Shane Cowley da L & P, um grupo de consultoria internacional com sede na Irlanda, fez uma 

apresentação informando os membros da Comissão sobre os recursos humanos e financeiros da 

Congregação e de cada uma das Unidades.  Christian Brothers Investment Services (CBIS)1 enviou 

três de seus diretores executivos: Sr. Alessandro Lombardi, Sr. John Geissinger e o Sr. Frank 

Coleman, para conversar com o grupo sobre os investimentos e mostrar suas políticas de 

Investimento Socialmente Responsável. Houve partilha e informação sobre o carisma e a missão 

da Congregação além de outros fatos relevantes que afetam as finanças.  Depois de muita 

discussão e análise, a Comissão apresentou ao Governo Geral algumas sugestões práticas para 

implementação no próximo ano.  

 

Nos alegramos e somos gratas por termos esta Comissão formada por Irmãs e outras pessoas que, 

generosamente, dividem seus conhecimentos para que o amor de Deus possa ser compartilhado 

com muitos. 

                                                           
1 Instituição ligada aos Irmãos Lassalistas 


