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CAMPANHA PÁSCOA SOLIDÁRIA
Vem ai mais uma  Páscoa Solidária da CHN! Estamos preparando uma linda festa para celebrar a 

Páscoa com nossos coelhinhos. A nossa festa este ano acontecerá no dia 12 de abril e promete 

ser um dia de muita alegria e diversão, e para fazer desse momento tão especial, precisamos de 

vocês queridos amigos, parceiros, padrinhos, enfim todos que puderem contribuir para a realização 

do evento, nos ajudando com doações de ovos de chocolate, bombons, guloseimas,refrigerantes 

e doações em espécie, e claro muito carinho. Pedimos a gentileza que os ovos de páscoa sejam 

padronizados(tamanho e marca) para não haver distinções. A nossa campanha começa agora no 

mês de março e irá até o dia 11/04. Lembramos que toda forma, de ajuda é bem vinda. Vamos fazer 

uma linda festa para nossos coelhinhos.Para mais informações, entre em contato através do e-mail: 

comunicacao.chn@gmail.com e/ou (31)3463-0315 de segunda a sexta-feira. As doações financeiras 

podem ser feitas, através das nossas contas bancárias: 

Banco do Brasil (Agência 1584-9 Conta: 6.629-X) e Itaú (Agência 0587 Conta: 08085-4). Participe!
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A Casa do Homem de Nazaré é um lugar 

de muitos sonhos, amor e esperança, 

procuramos despertar nas crianças e 

adolescentes que seus sonhos são possíveis 

de ser realizados. E que para isso é necessário 

força de vontade e estudar bastante para que 

possam mudar o seu futuro e de suas famílias. 

A equipe da instituição trabalha sempre 

para motivá-los a seguir em frente com seus 

objetivos, lembrando-os também a confiar 

em Deus que está sempre ao nosso lado 

esperando uma chance para mudar nossa 

vida. Para que as crianças e adolescentes da 

CHN continuem aprendendo e a cada dia 

adquirindo mais conhecimento e cultura, 

agradecemos a vocês padrinhos, amigos e 

parceiros que nos ajudam a manter sempre 

a qualidade e melhorar o trabalho oferecido. 

CARNAVAL CHN
O carnaval das nossas crianças e adolescentes foi 
cheio de alegria, diversão e muito colorido. Eles 
se fantasiaram e brincaram muito ao som das 
marchinhas de carnaval, além de construírem 
um lindo mural de máscaras. Fizeram também 
ao longo da semana uma pesquisa sobre a 
origem do carnaval, as diversidades da festa 
nas regiões e sobre as marchinhas, estavam 
prontos e cheios de conhecimento para cair na 
folia. Foi um dia bem divertido 

Entramos no período da Quaresma, este tempo nos leva a um 

convite a conversão; somos chamados a voltar para Deus de 

todo coração. È um momento favorável para intensificarmos a 

vida espiritual através dos meios santos que a Igreja nos propõe: 

o jejum, a oração e a esmola, segundo Papa Francisco, e ele 

nos convida ainda a fazer um reflexão neste momento através 

da parábola do homem rico e do pobre Lázaro. O evangelho 

do homem rico e do pobre Lázaro ajuda a prepararmo-

nos  bem para a Páscoa que se aproxima, pois relata dois 

personagens que descobrem que nós nada trouxemos ao 

mundo e nada podemos levar dele. Aproveitamos este 

tempo para renovarmos, encontrando Cristo vivo na palavra 

e no sacramento, pedimos ao Espírito Santo que nos guie 

na realização dum verdadeiro caminho de conversão, para 

redescobrirmos o dom da Palavra , sermos purificados do 

pecado que nos cega e servimos Cristo presente nos irmãos 

necessitados. Lembremos da Casa do Homem de Nazaré, um 

lugar de acolhida, amor ao próximo e solidariedade, onde os 

não assistidos encontram carinho e amparo. 
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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.

DIA DAS MULHERES 
 O  pr imeiro  Dia  Nacional  da  Mulher  fo i 

ce lebrado em maio de 1908 nos  Estados 

Unidos,  quando cerca  de 1500 mulheres 

ader i ram a  uma manifestação em prol 

da  igualdade econômica e  pol í t ica  no 

país .  S omente mais  de 20 anos depois, 

em 1945,  a  Organização das  Nações 

Unidas  (ONU)  ass inou o pr imeiro  acordo 

internacional  que af i rmava pr incípios 

de igualdade entre  homens e  mulheres. 

Nos  anos 1960,  o  movimento feminista 

ganhou corpo,  em 1975 comemorou-

se  of ic ia lmente o  Ano I nternacional  da 

Mulher  e  em 1977 o  “8  de março” fo i 

reconhecido of ic ia lmente pelas  Nações 

Unidas.  Hoje,  a  mulher  vem conquistando 

seu espaço dentro da sociedade e  do 

ambiente de t rabalho com a chegada 

da mulher  a  cargos  impor tantes,  a 
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gradual  equiparação sa lar ia l  em relação 

ao homem e até  mesmo a  mudança na 

Const i tuição Federal  –  que atualmente 

prevê igualdade entre  homens e 

mulheres.  M as  muitas  mulheres  a inda 

não sabem se posic ionar  perante a 

sociedade,  sendo a inda discr iminadas, 

desrespeitadas  e  agredidas,  mulheres 

são s inônimos de força ,  dedicação e 

per fe ição,  querem fazer  tudo ao mesmo 

tempo e  conseguem abraçar  a  tudo e 

à  todos.  Parabéns a  todos as  mulheres 

que com força ,  sabedor ia  e  del icadeza, 

t ransforma o dia-a- dia  em algo suave 

e  encantador.  Parabéns especia l ,  para 

as  mulheres  da equipe CHN que com 

car inho e  dedicação procuram fazer 

sempre o  melhor  para  as  nossas  cr ianças 

e  adolescentes. 
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AniversAriAntes do mês

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

- Cestas básicas;
-Material de limpeza e higiene pessoal;
- Cabaça;

ENCONTRO COM AS 
FAMÍLIAS
Tivemos o 1º encontro com as famílias da 

CHN, neste encontro falamos um pouco das 

atividades, regras e mudanças que teremos 

na instituição este ano. Para esta reunião 

contamos com a parceria da Assistente Social 

da Fundação Jose Fernandes de Araujo e 

consultora da empresa JFC Fabíola Carla, que 

fez uma reflexão sobre alguns assuntos do 

cotidiano que vem ocorrendo no último mês, 

fazendo com que os presentes pudessem 

pensar um pouco sobre o comportamento 

dos seres humanos perante os momentos de 

dificuldade  e  tristeza. Estes encontros são 

importantes, pois é através deles que podemos 

nos aproximar ainda mais das famílias, criar 

mais vínculos e discutir assuntos que podem 

ajudar na formação das nossas crianças e 

adolescentes.   

Camilly Vitoria                 05/03
Emanoel Victor                 06/03
Douglas José                 07/03
Milton Gustavo                 09/03
Yasmin Tavares                 09/03
Velsa Maria                10/03
Lucas Gabriel                 11/03
Atila Messias                17/03
Henrique Ricardo             18/03
Thiara Magalhães            21/03


