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UNANIMA Internacional 

Trabalhando para mulheres, crianças, migrantes e refugiados e para Mãe Terra 
 

 
Na foto acima estão as irmãs presentes à reunião do conselho, em Março de 2016, em Nova York,  

representando as 21 congregações que, juntas formam UNANIMA Internacional  

 

  Em sua carta de 20 de outubro de 2015, a Irmã Mary Kristin anunciou, pela primeira vez que a nossa 

Congregação se juntou UNANIMA Internacional. A UNANIMA colabora com seus membros em nível local, 

regional e nacional para trazer suas vozes às Nações Unidas. Fundada em 2002, a UNANIMA Internacional 

traz o espírito feminino para as Nações Unidas. O nome funde três conceitos: 

• Anima - o princípio feminino da vida, da cura, do cuidado e do carinho; 

• UN – o trabalho é feito nas Nações Unidas; 
• Somos unanimas, trabalhando em conjunto com uma só mente, coração e espírito. 

 
Um boletim mensal será postado em nosso website mantendo as irmãs informados sobre as 

atividades recentes. Informações adicionais sobre UNANIMA Internacional e as congregações-membros 
podem ser encontradas no website:  www.unanima-international.org,  
 

  A UNANIMA Internacional (UI) trabalha com as Nações Unidas nas questões relativas às áreas 

especiais das Nações Unidas: mulheres e crianças (especialmente aquelas que vivem em situação de pobreza, 

ou que tenham sido traficadas); imigrantes e refugiados, o ambiente (especialmente água e alterações 

climáticas). A Unanima é governada por um conselho, composto por um representante de cada uma das 

congregações-membros. Por enquanto, a irmã Mary Shauna é nossa representante no Conselho. A 

Coordenadora do grupo e sua assistente se conectam com o conselho, com as lideranças das congregações-

membros e com as coordenadoras regionais que formam outras redes relacionais. Eles levam adiante a visão 

das Nações Unidas, através da internet, telefone e visitas pessoais. O trabalho de NU é apoiado inteiramente 

pelas contribuições das congregações-membros, incluindo lobbying, a educação dos membros, projetos 

educacionais e atividades, a rede de membros e as redes com outras ONGs e organizações, e divulgação. 

http://www.unanima-international.org/

