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DIA DAS CRIANÇAS
O dia das crianças da CHN foi bem animado e divertido, fizemos dois dias de festa e entretenimento com
brincadeiras e filmes. Procuramos fazer um momento bem descontraído e gostoso para elas, um dia de
diversão aqui na sede da CHN e no outro um passeio ao clube onde a alegria era estampada no rostinho
de cada um. Agradecemos a todos que se empenhou em ajudar na organização da festinha, em especial a
doutora Maria Luiza Pires, a Dagmar Silva, Maria Perpétua, os estudantes do Instituto da Oportunidade Social
(IOS) que desenvolveram várias atividades com as nossas crianças, ao André (Clube Recreativo Santa Cruz)
que nos recebeu com muito carinho. Agradecemos muito a vocês, que Deus os abençoe.
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A Casa do Homem de Nazaré trabalha a 42 anos

Dia 12 de outubro: Dia das Crianças! Aquelas que

desenvolvendo trabalhos para promover a socialização

com sua ingenuidade e carinho nos faz derreter

e inclusão social de crianças e adolescentes. Seus

de amor. As crianças representam a plenitude do

projetos oferecem momentos de aprendizado e
melhora a qualidade de vida com ambientes de
paz, com encontro do saber e com a amizade. Além

Reino dos Céus, símbolo maior que Deus está vivo e
presente no meio de nós. A criança, com sua pureza,

de projetos culturais e atividades recreativas. Para a

bondade e retidão nos ensina a termos um coração

realização dessas atividades contamos com a ajuda

bom, mais puro, um coração com mais afeto. Estamos

de parceiros e padrinhos que fazem com que a cada

com tantas crianças abandonadas, que precisam da

dia melhoramos a qualidade do trabalho realizado

nossa ajuda fraterna, nosso acolhimento amigo,

e desenvolvemos mais projetos. Então fazemos um
convite a todos, que venham participar e conhecer
nossos projetos. Estamos chegando ao final do ano
e várias campanhas serão realizadas, como: Natal

ajudemos a elas que estão carentes e perecem
de um cuidado especial, seja ele financeiro ou
amoroso. Não deixemos que a expressão do Reino

Solidário. Junte-se a nós nessa aliança de amor e

de Deus seja desprezada e desamparada. Cuide dos

carinho com o próximo.

pequenos, pois são os maiores no coração de Deus!

AULAS DE REFORÇO
A aula 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 a cada dia ganham nota 10 pelo capricho
e cuidado. A monitora Magali Márcia ajudou na
elaboração dessa linda maquete sobre a Arte
Abstrata, foi um trabalho muito bem feito e com
muito carinho. Agradecemos muito as monitoras
pelo incentivo e apoio com as nossas crianças e
adolescentes.
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FESTA DA FAMÍLIA

família como ponto principal e um lindo texto falando

A Casa do Homem de Nazaré realizou no mês de

vezes passam despercebidos. Além das apresentações

setembro a IV Festa da Família, este ano com o tema:

do balé e da capoeira, que a cada ano trazem algo

A união torna a família completa e feliz. Este evento

novo que surpreende a todos que estão assistindo. Foi

tem como objetivo estreitar ainda mais os laços

um sucesso! Mais uma vez os nossos parabéns para

entre a instituição e as famílias, fazendo com que

todas as equipes, no final todas saíram vencedoras

elas participem de todo processo na construção do

pelo espírito de união, carinho e dedicação.

das rotinas e do cotidiano da vida familiar que muitas

evento. Na festa este ano a participação das famílias
foi muito boa e divertida, realizamos uma gincana
entre elas onde a tarefa de maior pontuação era uma
apresentação (música, teatro, poesia, entre outros)
com a frase/tema do evento, em cada apresentação
podemos perceber tamanho empenho e dedicação
das famílias em preparar algo especial e emocionante.
Ficamos muito felizes com o resultado dessa gincana,
pois ela mostrou a todos como é importante a
participação dos responsáveis na vida de seus filhos
e como um trabalho em equipe faz toda diferença.
A equipe vencedora foi à equipe amarela, que
emocionou a todos com uma linda música que trazia a

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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ENTRADA DOS NOVATOS
A equipe da CHN realizou uma reunião com as famílias e os
novos alunos da nossa unidade, nesta reunião foi apresentada
a história, regras, funcionamento e a estrutura da casa. Hoje são
80 crianças e adolescentes atendidas na unidade, dando suporte
as atividades escolares e trabalhando na formação humana e
cidadã para que possam crescer com dignidade melhorando a
qualidade de vida de seu núcleo familiar. Desejamos boas vindas
a essas crianças e adolescentes e que elas aproveitem e desfrutem
com muito amor e carinho as oportunidades oferecidas a elas
pela CHN. Estamos de braços abertos para atendê-las. Sucesso
para todos! Sejam bem vindos!

DOAÇÃO BAZAR HUDSON

A Casa do Homem de Nazaré recebeu a doação de 691 kg de
alimentos do Bazar Hudson Coisas de Casa - Edição Agosto
2017. O Bazar Hudson é o maior evento outlet de utensílios e
utilidades para o lar de Minas Gerais. Conta, atualmente, com três
edições ao ano; cada uma com cinco dias de duração, a entrada
no evento é mediante doação de 1kg de alimento não perecível
(exceto sal e fubá) ou um livro em bom estado, e é integralmente
revertida para diversas instituições parceiras. A doação feita nos
ajudará a manter uma alimentação de qualidade e saudável
para nossas crianças e adolescentes. Agradecemos mais uma
vez a Hudson Imports pelo carinho e parceria com a CHN.

AniversarianteS do mês

Parabéns!
Gabriela Rabelo
Matheus Iago
Camilly Gabriela
Thalita Vitória
Thales Francisco
Paola Lima
Wesley Davi

08/10
11/10
16/10
21/10
21/10
23/10
31/10

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

- Cestas Básicas;
- Material de limpeza e higiene pessoal;
- Material escolar;
Informações pelo telefone: (31) 3463-0315
e-mail: comunicacao.chn@gmail.com
Conheça nossa página no Facebook:
facebook.com/casadohomem.denazare

