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BOAS FESTAS
Chegamos ao final do ano, hora de fazermos um balanço de como foi o ano que está terminando. 
Para a Casa do Homem de Nazaré foi um ano muito bom e abençoado, tivemos também muitas 
conquistas, mudanças, adaptações e momentos difíceis e preocupantes, mas vencemos todos. 
E com este espírito de Natal na qual comemoramos o nascimento de Jesus Cristo só temos que 
agradecê-lo por todas as bênçãos e vitórias, por nos ensinar a sempre amar ao próximo, sermos 
solidários e amigos dos mais necessitados. Aproveitamos para desejar á todos um Natal cheio de 
paz, carinho, abraços sinceros, além de muita saúde, alegrias e momentos bons para compartilhar. 
Que o nascimento de Jesus possa aquecer nosso coração de esperança e amor. Um Feliz Natal e um 
próspero Ano Novo! 

Que Deus os abençoe!
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Este ano muitos projetos e melhorias foram feitas para 
melhor atender as nossas 75 crianças e adolescentes, 
no intuito de oferecer a elas mais conhecimento, 
cultura, entretenimento e conforto. Fazendo com 
que elas possam crescer sendo cidadãos capazes de 
lutar pelos seus direitos e tenham uma melhoria na 
qualidade de vida, uma melhora no aprendizado e 
uma vida mais digna e prazerosa. E isso só esta sendo 
possível, graças a ajuda de vocês colaboradores, 
padrinhos e madrinhas, parceiros e amigos com sua 
generosidade nos proporciona a melhorar o trabalho 
a cada dia mais. Ter vocês como nossos amigos e 
parceiros, nos ajudando a transformar a vida dessas 
crianças e adolescentes é essencial para o nosso 
trabalho e crescimento. Aproveitamos para desejar 
a vocês um Natal de muita paz e bênçãos e um 
próspero Ano Novo de muita saúde e amor, que em 
2017 continuemos essa amizade tão especial. Muito 
obrigado por tudo. Grande abraço das crianças e 
adolescentes, funcionários e diretoria da CHN.

Chegou dezembro e com ele a alegria de 

celebrarmos o Natal. Já vemos casas enfeitadas 

com luzes, bolas, papai Noel..... e um grande espírito 

de comemoração. Vemos também aquele clima de 

solidariedade e amor ao próximo. Só que devemos 

lembrar também o verdadeiro significado do 

Natal onde devemos fortificar a nossa fé e admirar 

a força de Jesus, a coragem de Maria, a lealdade 

de José e o milagre de Deus. Chegamos em um 

momento de verdadeira alegria e experimentamos 

o amor infinito de Deus por nós. “Tanto Deus amou 

o mundo que lhe deu seu Filho Único” (Jo 3,16). 

Aproveitamos este momento para renovarmos 

nossa fé e abrir o nosso coração para a chegada de 

Jesus, e com ele revigorarmos nossa esperança e 

amor com o próximo. Que Deus os abençoe! Feliz 

Natal e um próspero Ano Novo.

AULAS DE REFORÇO
As aulas de reforço é uma atividade fundamental  na CHN, ela 

contribui muito para a formação de conhecimento das nossas 

crianças e adolescentes. Nossas monitoras são dedicadas e 

preocupadas em ajudar nossos pequenos em tudo, e as atividades 

escolares cada dia ganham nota 10 pelo capricho e  cuidado. A 

monitora Magali Márcia ajudou na elaboração dessa linda maquete 

sobre o meio ambiente foi um trabalho muito bem feito e com 

muito carinho. Agradecemos muito as monitoras pelo incentivo e 

apoio com as nossas crianças e adolescentes. 



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.

REUNIÃO DE PAIS
A Casa do Homem de Nazaré promoveu 
mais um encontro com  os pais e 
responsáveis das crianças e adolescentes 
da instituição. Com o tema inversão 
de valores a assistente social  da SVD- 
Esdeva (Missionários do Verbo Divino) 
e Fundação José Fernandes de Araújo 
Fabíola Carla fez uma reflexão sobre 
assunto, falando aos presentes que 
devemos tomar cuidado com a liberdade 
que damos aos filhos para que não se 
perca o controle sobre eles  e  observar 
certos comportamentos e atitudes que 
eles comecem a apresentar. E é importante 
sempre refletir sobre os nossos atos 
buscando o equilíbrio necessário, além de 
sempre estar conversando e orientando 
os filhos. Foi um encontro muito agradável 
e importante, buscando sempre levar a 
informação,conhecimento e orientação 
para os pais e responsáveis.

CAPACITAÇÃO E 
APRENDIZAGEM
A educadora Velsa Vieira participou do 
curso de Relógio Decorativo promovido 
pelo Mesa Brasil SESC. Foram dois dias 
de muito aprendizado e mão na massa, 
e o resultado foi esse lindo relógio. 
O SESC Mesa Brasil é um importante 
parceiro da CHN, atuando como 
Programa de Segurança Alimentar e 
Nutricional,baseado em ações educativas 
e de distribuição de alimentos excedentes 
ou fora dos padrões de comercialização, 
mas que ainda podem ser consumidos. 
Além de promover cursos de capacitação 
e aprendizagem para que seus parceiros 
possam aplicar em suas instituições 
e melhorar ainda mais o trabalho 
desenvolvido,e também   gerar novas 
oportunidades de captação de recursos. 
Agradecemos muito ao Mesa Brasil pela 
oportunidade e parceria de sempre.
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FÉRIAS COLETIVA
O mês de encerramento das atividades está com várias 
programações bem legais e divertidas para a nossas 
crianças e adolescentes. Teremos um linda apresentação 
de balé, onde as crianças e adolescentes participarão 
de um campeonato de dança. Além da capoeira que  
também irá  promover um campeonato entre a CHN 
e as crianças da Obra Social da Paróquia São Gabriel. 
E encerramos as atividades com a nossa linda festa de 
Natal, no dia 15 de dezembro. Assim,informamos à todos 
que em Janeiro estaremos de férias coletivas, todos 
os funcionários estarão descansando e as crianças a 
oportunidade de passarem mais tempo com as famílias. 
Voltaremos na primeira semana de fevereiro com toda 
a energia e gás total para continuarmos as nossas 
atividades. Desejamos aos funcionários um bom Natal 
e um próspero Ano Novo. Descansem!

AniversAriAntes do mês

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

- Cestas básicas;
- Liquidificador;
- Talheres;
- Panela de pressão - 7 litros; 
- Vasilhas de plástico;
- Bacias plásticas;

Pedro Henrique Fernandes          03/12
Maxuel dos Santos                             06/12
Padre Gregorius Salu                            12/12
Priscila Ferreira                                                21/12
Delfim Faustino                                                24/12
Tais Marcelly Ramos                             24/12
André Malta                                                31/12


