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Festa Da FaMília
Estamos preparando mais uma edição da Festa da Família, este ano a festa promete muita surpresa e diversão. 

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. O tema este ano é: A união torna uma família completa 

e feliz! A frase foi escolhida pelas famílias através de votação e estão todos bem empolgados e ansiosos pela 

confraternização. Nossa comemoração será no dia 16/09 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. Esperamos vocês!
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A união torna uma família completa e feliz! 
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 Lâmpada para “meus pés é a tua palavra e, luz para 

os meus caminhos” (Salmos 119:105) Assim iniciamos 

setembro, mês onde se é considerado o Mês da Bíblia, 

livro da sagrada escritura.  Tudo começou com São 

Jerônimo homem apaixonado pela escritura sagrada 

e responsável pela tradução em latim. A bíblia é 

uma fonte alimentadora da alma, é através dela que 

podemos conhecer e encontrar palavras e textos 

para qualquer situação. A bíblia nos é uma portadora 

de mensagem, ela é capaz de denunciar e anunciar. 

Denuncia às injustiças, os 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 frente. Não deixemos a palavra de 

Deus de lado, façamos dela fonte de alimento e 

acalento para os nossos dias.

O Papa João Paulo II dizia que a família é um 

“Santuário da vida”, santuário quer dizer um lugar 

sagrado. A família tem a missão sagrada de guardar, 

revelar e comunicar ao mundo a vida e o amor. 

Nos lembramos de Jesus que iniciou sua missão na 

humanidade na Família de Nazaré que sempre foi e 

sempre será o modelo para todas as famílias cristãs. 

Acima de tudo, vemos uma família que vive por 

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

de Deus. A Sagrada Família é a escola das virtudes 

por meio da qual toda pessoa deve aprender e viver 

desde o lar. Não deixe de participar dessa festa tão 

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

Dia Das CRiaNÇas
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 05 e 06 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.
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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.

ReuNião De Pais 
No último mês tivemos o encontro com as famílias 

da CHN este encontro foi bem diferente e especial, 

aproveitamos para preparar a Festa da Família. 

A festa da família este ano será bem divertida, 

pois contará com a participação e apresentação 

das famílias das nossas crianças e adolescentes. 

Vamos promover uma gincana entre as famílias, 

eles foram divididos em grupos e cada grupo 

terá que entregar duas tarefas no dia da festa. A 

equipe da CHN está muito animada e surpresa 

com a dedicação e empenho dos pais para a 

realização das atividades, eles também estão se 

divertindo muito na organização dentro da equipe 

para mostrar o melhor no dia da festa. Entrando 

em um clima de união, conforme a frase/tema do 

evento. Desejamos boa sorte às equipes e desde 

já parabéns a todos por toda a dedicação. Vamos 

fazer uma festa linda! 
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ativiDaDes Da CHN 
A Casa do Homem de Nazaré possui além das oficinas e 

aula de reforço uma biblioteca, onde uma vez por semana 

as crianças e adolescentes são recebidas pela voluntária 

Claudia Sette Câmara para um bate papo e contação 

de história. A biblioteca tem como objetivo despertar 

o interesse pela leitura e estimular a imaginação, a 

criatividade e trabalhar valores relacionados à afetividade, 

amizade e respeito além de análise das ilustrações e do 

texto através de rodas de conversa. O espaço conta com 

um acervo bem dinâmico e diversificado para atender 

a todas as idades, as crianças e adolescentes podem 

ainda pegar os livros emprestados e continuar a leitura e 

a aventura em suas casas. A CHN é uma instituição que 

preocupa que seus assistidos despertem o interesse pela 

cultura e assim possam adquirir mais conhecimento e 

melhorar a aprendizagem. 
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a CHN PReCisa De voCÊ! 
Veja alguns itens que podem ser doados para CHN.

- Cestas Básicas;
- Material de limpeza e higiene pessoal;
- Cabaças;
- Material para aula de artes;

informações pelo telefone: (31) 3463-0315 

e-mail: comunicacao.chn@gmail.com 

Conheça nossa página no Facebook: 

facebook.com/casadohomem.denazare  

AniversAriAntes do mês

Parabéns!

Passeio
As crianças e adolescentes da Casa do Homem de 

Nazaré tiveram a oportunidade de conhecer o Museu 

de História Natural e Jardim Botânico da UFMG. Elas 

participaram da visita mediada onde foi abordado 

tanto a biodiversidade como o rico acervo cultural do 

Museu, que incluem as heranças e os testemunhos 

materiais e imateriais, históricos e pré-históricos 

da vida e do homem, estimulando a percepção e 

interpretação ambiental e a fruição do patrimônio 

natural e museológico. Foi uma experiência muito 

boa e enriquecedora para as nossas crianças, pois 

aprenderam um pouco mais sobre a biodiversidade 

e suas espécies. Além de conhecerem o famoso 

Presépio do Pipiripau que conta a história da vida e 

da morte de Jesus Cristo, costurada ao cotidiano de 

uma cidade, com sua variedade de artes e ofícios.

Igor Gabriel                     05/09
Gabriel Ribeiro                     06/09
Carlos Daniel                     13/09
Pedro Henrique                     13/09
Maria Eduarda Braga  15/09
Guilherme Rodrigues  20/09
Anderson Silva                    22/09
Paulo Cesar                    26/09
Sophia Nicole                     29/09
Magali Márcia                    30/09
Rita de Cássia                    30/09


