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Festa da Família
Estamos preparando mais uma edição da Festa da Família, este ano a festa promete muita
surpresa e emoção. A nossa festa tem o objetivo de estreitar os laços entre as famílias, padrinhos
e parceiros com a CHN em um momento cheio de amor, carinho e confraternização. Para a escolha
do tema da festa, contamos com a participação dos pais, onde eles discutiram e elegeram a
frase/tema do evento, que esse ano será: QUE NENHUMA FAMÍLIA TERMINE POR FALTA DE AMOR!
Nossa comemoração será no dia 24/09 na Escola Estadual Geraldina Soares, situado no bairro
Esplanada às 10:00h, aproveitamos para fazer um convite á todas as famílias, padrinhos e
parceiros da CHN, que venham desfrutar desse momento tão especial conosco. Participe!
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Editorial
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CHN

Padre Cornélio, SVD
Fundador

O Papa João Paulo II dizia que a família é um

Lâmpada para meus pés é a tua palavra e, luz para os

“Santuário da vida”, santuário quer dizer um lugar

meus caminhos” (Salmos 119:105) Assim iniciamos

sagrado. A família tem a missão sagrada de guardar,
revelar e comunicar ao mundo a vida e o amor.

setembro, mês onde se é considerado o Mês da
Bíblia, livro da sagrada escritura. Tudo começou
com São Jerônimo homem apaixonado pela

Nos lembramos de Jesus que iniciou sua missão na

escritura sagrada e responsável pela tradução em

humanidade na Família de Nazaré que sempre foi e

latim. A bíblia é uma fonte alimentadora da alma,

sempre será o modelo para todas as famílias cristãs.

é através dela que podemos conhecer e encontrar
palavras e textos para qualquer situação. A bíblia

Acima de tudo, vemos uma família que vive por

nos é uma portadora de mensagem, ela é capaz

Deus e para Deus; o seu projeto é fazer a vontade

de denunciar e anunciar. Denuncia às injustiças, os

de Deus. A Sagrada Família é a escola das virtudes
por meio da qual toda pessoa deve aprender e viver

pecados, pobreza, dentre outros e anuncia a boa
notícia que é a vinda de Deus, ele que nos ama, nos
consola, nos dá força e coragem para seguir em

desde o lar. Não deixe de participar dessa festa tão

frente. Não deixemos a palavra de Deus de lado,

linda, um encontro de famílias, de amor e carinho.

façamos dela fonte de alimento e acalento para os
nossos dias.

REUNIÃO DE PAIS
A Casa do Homem de Nazaré promoveu mais um
encontro com os pais e responsáveis das nossas
crianças e adolescentes. Dessa vez, o objetivo
do nosso encontro foi a escolha do tema da
Festa da Família, que foi escolhido através de
uma dinâmica de grupo a partir da letra da
música oração pela família de Padre Zezinho.
Nossos encontros são sempre importantes, pois
procuramos fazer com que eles sempre tenham
informação e entretenimento.capacitação com
toda equipe.
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PASSEIO

DIA DAS CRIANÇAS

As crianças e adolescentes da Casa do

O Dia das Crianças da CHN vem ai! E vamos
preparar dois dias de festa com muita
diversão, brincadeiras, amor e alegria. Este
ano a festa acontecerá nos dias 06 e 07 de
outubro e esperamos todos vocês para
prestigiar e se divertir com as crianças e
adolescentes da Casa do Homem de Nazaré.
Para que as atividades aconteçam, precisamos
de vocês para nos ajudar nos preparativos do
evento. Precisamos de bebidas, alimentos,
doces, brinquedos, voluntários (mágicos,
teatro, dança e música...) além de materiais
descartáveis. Entre em contato conosco,
pelo email: comunicacao.chn@gmail.com ou
telefone: 3463-0315.

Homem de Nazaré passaram o dia no Parque
Ecológico da Pampulha, onde elas brincaram
e se diver tiram soltando pipa, batendo bola e
correndo, foi uma tarde bem alegre. Para este
passeio as crianças tiveram a opor tunidade
de confeccionar suas próprias pipas, através
de uma oficina ministrada pelos monitores
de

informática

e

capoeira,

saiu

lindas

produções de pipas que enfeitaram o céu do
parque.

ENTREVISTA CHN
A Casa do Homem de Nazaré foi convidada
pelo Programa Domingo de Fé, para fazer uma
participação e apresentar a instituição. Nossa
coordenadora e pedagoga Janaína Carla, nos
representou e falou um pouco do trabalho que
é feito. Foi um momento muito agradável e
especial ao lado de Padre Nelson e Fausto Izac
apresentadores do programa. Agradecemos
muito a toda equipe do programa pelo convite
e carinho.

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.
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CAPACITAÇÃO

Em parceria com a empresa Aproximar Recursos
Humanos, a Casa do Homem de Nazaré está
promovendo uma capacitação para seus funcionários
de Excelência Profissional. Serão cinco encontros
semanalmente que tem o objetivo de promover reflexões
sobre as competências profissionais necessárias ao
desenvolvimento das atividades e alinhamento das
informações. Está sendo um momento muito bom para
a equipe, pois está promovendo mais interação além de
ajudar a melhorar o trabalho desenvolvido.

FORMAÇÃO DE GESTORES

O presidente da Casa do Homem de Nazaré Ir. Jorge
Amarilla está participando de uma capacitação
oferecida pela Fundação José Fernandes de Araújo.
A capacitação é um Programa de Desenvolvimento
de Dirigentes que está sendo ministrada pela
Fundação Dom Cabral, Essa formação será muito
importante para a CHN, pois assim a cada dia mais
vamos melhorando a qualidade do nosso trabalho.

AniversarianteS do mês

Parabéns!
Igor Gabriel Mouras dos Reis
Gabriel Ribeiro Tenório Costa
Carlos Daniel de Almeida
Pedro Henrique da Silva
Maria Eduarda Braga
Guilherme Rodrigues Silva
Anderson Silva Oliveira
Paulo Cesar
Sophia Nicole Ribeiro
Magali Márcia
Rita Cássia

05/09
06/09
13/09
13/09
15/09
20/09
22/09
26/09
29/09
30/09
30/09

CHN colhendo frutos

A cada conquista de nossas crianças e adolescentes nos enchem
de orgulho e alegria, e assim comemoramos mais uma vitória. Um
dos beneficiários do projeto Lucas Vital conseguiu sua primeira
oportunidade no mercado de trabalho, ele foi chamado para ser
menor aprendiz na empresa Novo Lar Engenharia/Patrimar atuando
no setor de marketing e administrativo da empresa. Ficamos muito
felizes quando eles saem da casa, e conquistam seu espaço no
mercado de trabalho, transformando seu futuro. Desejamos ao
Lucas muito sucesso e que Deus o abençoe!

