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CONGRESSO ECC
A Casa do Homem de Nazaré foi convidada para participar e mostrar o trabalho realizado no XXI Congresso 
Nacional Encontro de Casais com Cristo. Partilhamos com casais e padres um pouco do trabalho desenvolvido 
na CHN, foi um momento muito especial e prazeroso. O Congresso teve como tema “ECC família evangelizada: 
alegria da nova paróquia” e lema “Então a glória do Senhor se manifestará” (Is 40,5).  Os objetivos do evento 
incluem a  evangelização das famílias;  o estudo e aplicação das Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora 
da Igreja no Brasil; a  formação evangélica e pastoral de seus dirigentes e dos que vivenciaram o ECC; o 
compromisso com a transformação do Mundo; e a reflexão e estudo sobre o sentido dos documentos do 
Magistério da Igreja. (fonte arquidiocese de BH). Agradecemos muito aos organizadores o convite para 
participar desse momento, em especial aos casais Miriam e Paulo que nos deu todo o suporte antes do evento 
e Cotinha e Eustáquio que nos recebeu com muito carinho, foi muito bom passar à tarde com vocês dividindo 
nossas experiências e conquistas. Deus os abençoe!
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Depois de recarregar as baterias,os funcionários 

da CHN estão de volta para dar início ao segundo 

semestre. A equipe está preparada para continuar a 

desenvolver mais projetos que irão ajudar as crianças 

e adolescentes a ter mais conhecimento e apoio 

nas atividades escolares. E para que esses projetos 

continuem, vamos precisar do apoio de vocês: 

padrinhos, madrinhas, voluntários, amigos e parceiros 

da casa para que a cada dia possamos melhorar o 

ambiente e o nosso trabalho desenvolvido. O apoio 

de vocês é fundamental para que o trabalho feito 

continue com a mesma qualidade e empenho. E 

deixamos aqui um convite para que venham nos visitar 

e conhecer mais as nossas crianças e adolescentes e o 

trabalho que é realizado. 

Agosto, mês que celebramos o Dia dos Pais. Aquele 

que é visto como um herói por muitos filhos, aquele 

que é o companheiro de futebol, que ensina a andar 

de bicicleta, que fala “grosso” quando necessário 

e aquele também que é o alicerce da casa. Ser pai 

é ser o amigo de todas as horas, ser o apoio nos 

momentos difíceis é ser alguém que te inspire a ser 

melhor. Lembramos-nos do nosso pai, o criador de 

todo o universo que nós dá a força, ânimo e consolo 

em todos os momentos, que nos fortalece e nos 

conduz a uma vida feliz e plena através de seus 

ensinamentos. Desejamos a vocês pais, que Deus os 

abençoe e ilumine a cada dia mais. Feliz Dia dos Pais!

CAPACITAÇÃO
A Casa do Homem de Nazaré está sempre 

preocupada em melhorar a qualidade de seu 

trabalho e para isso procura promover sempre 

para os funcionários uma capacitação. E para 

nos ajudar nessa melhoria vamos contar com 

uma nova parceria da Aproximar Recursos 

Humanos representada pela psicóloga Kátia 

de Cássia Andrade  que irá desenvolver uma 

capacitação com toda equipe. 

CuRSOS MESA BRASIl
O SESC Mesa Brasil parceiro da CHN está promovendo 

vários cursos que vão de artesanato, alimentação e 

organização de ambientes para os colaboradores e 

voluntários  das instituições sociais e das empresas 

doadoras cadastradas no programa.  Esse programa 

promovido pela empresa tem o objetivo o 

Voluntariado Sustentável que é uma ação de caráter 

educativo que oferece minicursos com a iniciativa de 

contribuir para o aumento da renda familiar e para a 

formação do público, permitindo que os participantes 

se tornem multiplicadores das técnicas aprendidas 

nas instituições e comunidades. Nossos colaboradores 

estão cada dia mais animados em participar e trazer 

para CHN todas as técnicas e desenvolve-las para a 

melhoria da instituição.  Agradecemos muito ao SESC 

a oportunidade e parceria.



Você pode ajudar a Casa do Homem de Nazaré de muitas formas

Depósito 
Banco do Brasil 
Agência 1584-9 
Conta 6.629-X

Depósito 
Banco Itaú 
Agência 0587 
Conta 08085-4

O boleto bancário não 
tem valor estipulado e 
pode ser pago em qualquer 
banco ou casa lotérica.

GINCANA
A primeira gincana da CHN foi um sucesso, 

com muito trabalho  em equipe, organização e 

disciplina as equipes aprenderam através das 

brincadeiras e atividades mais conhecimento 

e cultura. A cada tarefa pedida vimos de 

perto tamanha empolgação e entusiasmo 

para ganhar a disputa, nossa gincana teve 

como uma das tarefas ajudar o próximo 

através da arrecadação de anéis de latinhas 

que foram repassados  ao Instituto Bacana 

Demais que irá trocar por cadeiras de rodas. A 

equipes campeãs patrulha salvadora (manhã) 

e diamond (tarde) foram premiadas com um 

passeio ao cinema, foi uma tarde de muita 

diversão e entretenimento para todos. Além 

de proporcionar este momento de lazer, 

recebemos dois computadores de doações 

e estes foram sorteados entre as equipes 

vencedoras. 

REuNIÃO DE AvAlIAÇÃO
A equipe e diretoria da CHN juntamente 

com a assessora pedagógica Silvia Viviane 

realizou uma reunião de avaliação do Projeto 

de Alfabetização que foi implementado em 

caráter experimental este ano. A reunião 

teve a finalidade de apresentar dados e 

observações realizadas em relação á validade 

ou não do Projeto de Alfabetização e melhoria 

da aprendizagem. A partir de informações 

e observações foi possível coletar dados 

que permitissem visualizar os pontos fracos 

e fortes do projeto, as metas alcançadas 

ou não e a  causa de insucesso de algumas 

estratégias. Foi um momento de muita troca 

de informações e conhecimento para que 

nesse semestre os erros sejam corrigidos 

e que possamos oferecer um trabalho com 

mais qualidade para nossas crianças e 

adolescentes.
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AniversAriAntes do mês

Parabéns!

Ana Luiza Fonseca                                                 08/08                                 
Guilherme Henrique de Souza                        10/08
Vitoria Emanuelle                                                   13/08
Poliana Coelho                                                         26/08                                 
Ricardo Silva Costa                                                26/08
Ana Clara Moreira                                                  27/08
Ellen Santiago                                                           27/08
Arthur Ribeiro                                                            31/08

A CHN PRECISA DE vOCÊ! 
Veja alguns itens que podem ser doados para CHN.

- Cestas básicas;

- Liquidificador;

- Talheres;

- Panela de pressão;

DOAÇÃO 
A Casa do Homem de Nazaré recebeu doações de 
roupas da Decisão Atacadista, que foram arrecadadas 
através de um campanha promovida pela empresa,as 
roupas foram repassadas as nossas crianças e 
adolescentes. Agradecemos muito a empresa pela 
parceria e carinho de sempre com a CHN.

REuNIÃO DE PAIS
Realizamos mais um encontro de pais da CHN com 
a parceria da Assistente Social da Fundação José 
Fernandes de Araújo e Esdeva Fabíola Carla,no 
encontro tratamos de assuntos comportamentais de 
nossas crianças e adolescentes. Informamos aos pais 
como anda o comportamento de nossas crianças 
e algumas informações e avisos sobre as atividades 
da casa. A reunião de pais é muito importante, pois 
é através dela que conseguimos criar vínculos entre 
a CHN e as famílias, além de informa-los e trocar 
experiências e conhecimentos. 

vEM AI A FESTA DA FAMílIA
A equipe da CHN está preparando mais uma Festa 
da Família, este encontro entre as famílias é um 
momento único de trocas de carinho, afeto, união 
e diversão. Procuramos criar um ambiente bem 
agradável e emocionante para que as crianças e 
adolescestes, pais, padrinhos e parceiros se sintam 
acolhidos e abraçados por todos da Casa do Homem 
de Nazaré. Preparassem para um dia muito especial 
e cheio de amor. E este momento já tem uma data 
será no dia 24/09 (sábado) reservem este dia. Em 
breve,passaremos mais informações. 


