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Vivemos em um mundo onde poucos têm muito e a grande 
maioria não tem quase nada. Ainda por cima, somos regidos 
por uma sociedade que nunca está satisfeita com aquilo 
que tem, procurando sempre mais, independentemente da 
necessidade dos que vivem ao lado. Mas a salvação contra 
a ganância ainda persiste com a solidariedade e temos o 
privilégio da existência de pessoas que se compadecem com 
o outro e se sentem muito bem em dividir o que têm com 
aqueles que não têm nada. Compartilhar aquilo que se tem é 
uma das melhores virtudes do ser humano. Na Páscoa da Casa 
do Homem de Nazaré, foi assim! Recebemos muito mais que 
doçuras e guloseimas para as nossas crianças: ganhamos amor! 
Esse presente vindo do céu, também chamado de amigos e 
amigas foram nosso combustível nesta ação solidária! E neste 
sentido, queremos AGRADECER por estarem ao nosso lado, 
dia após dia, nos desafios propostos! Nosso trabalho só faz 
sentido, sobretudo, porque caminhamos juntos, cuidando 
de tantas crianças e adolescentes especiais! Agradecemos 
imensamente as pessoas que doaram o melhor presente 
de todos, a SOLIDARIEDADE! Agradecemos a todos e todas 

A ForçA origiNAdA pelA SolidAriedAde
que doaram! Agradecemos publicamente a nossa parceira 
e voluntária, jornalista Camila Dutra, que mobilizou amigos 
e amigas para participarem deste importante momento, 
foram eles: César Batista dos Santos, da Loja Games4, Carlos 
Alberto de Abreu Nunes e os amigos da pelada dos Tombos 
Arena Serra, Ronildo Alves, locutor EXPLODE CORAÇÃO e as 
rádios parceiras ClubSports, Rádio Borba Gato FM de Sabará, 
95 FM de Nepomuceno e Sintonia FM de Ribeirão das Neves. 
Rebeca Andreatta e os amigos do Grupo “Aqui é Galo” pelo 
amor à causa, Fernanda Ornelas, Terezinha Dutra e todos 
os amigos e amigas do Bairro Céu Azul – região de Venda 
Nova que doaram bons exemplos! Agradecemos a assessora 
Beatriz Caires da Assembleia Legislativa de Minas Gerais e ao 
Deputado Estadual Neilando Pimenta (PODEMOS), que tanto 
nos ajudou nessa caminhada. Sem vocês NADA DISSO SERIA 
POSSÍVEL! Agradecemos a amiga e parceira querida, Cláudia 
Câmara Sette, que junto à empresa MMGB Engenharia e 
Arquitetura, em nome dos amigos Mary e Ângelo e dos 
amigo Anilton Vasconcelos e Alélia Fonseca. NOSSO MUITO 
OBRIGADO!
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A Casa do Homem de Nazaré (CHN) é uma 

organização não governamental, sem fins lucrativos, 

fundada em 1975, pelo Padre Holandês Cornélio Kila, 

membro da Congregação do Verbo Divino (SVD), 

com orientação da Arquidiocese Metropolitana da 

Igreja Católica Apostólica Romana de Belo Horizonte, 

Minas Gerais, mantida por associados, empresas 

parceiras e doações. A CHN tem por finalidade a 

assistência social para proteger, amparar, educar 

e instruir crianças, adolescentes e suas famílias 

em situação de risco social. Através de atividades 

complementares a escola, uma casa de socialização 

infanto-juvenil, onde as crianças recebem formação 

humana e cidadã, para que possam crescer com 

dignidade, construindo novas realidades sociais, 

melhorando a qualidade de vida de seu núcleo 

familiar. Caminhamos em um novo rumo junto ao 

Padre Jan Stasz, que agrega ao Projeto com seu 

jeito atencioso, carinhoso e abraço fraternal a todas 

as crianças e adolescentes que fazem parte desta 

família chamada CASA DO HOMEM DE NAZARÉ

Maio - mês de todas as Mães

Esperança, coragem, obediência, silêncio, escuta e presença: são os 

ingredientes, segundo a reflexão do Papa Francisco que nutrem o amor 

filial dos cristãos por Maria. “Não somos órfãos: temos uma mãe no céu, 

que é a Santa Mãe de Deus. Porque nos ensina a virtude da esperança, 

até quando tudo parece sem sentido: ela permanece sempre 

confiante no mistério de Deus, até quando Ele parece desaparecer 

por culpa do mal do mundo”, disse Francisco. O Dia das Mães deve ser 

lembrado TODOS OS DIAS. A todas as mães deste tempo, fica dica: 

mesmo diante de tantas dificuldades, há a possibilidade de imitar e 

seguir o “perfil belíssimo de Maria”. Mãe de verdade é aquela mulher 

que não se deprime face às incertezas da vida, especialmente quando 

nada parece correr bem e que se enfurece contra o destino da vida 

que muitas vezes nos revela um semblante hostil. Ao contrário, Mãe 

é uma mulher que nos ouve”. A escuta tem uma “grande relação” com 

a esperança. “Maria acolhe a existência do modo como se apresenta a 

nós, com os seus dias felizes, mas também com as suas tragédias que 

nunca gostaríamos de ter encontrado. Até à noite suprema de Maria, 

quando o seu Filho foi pregado na cruz”, explica o papa. Abrace sua 

mãe, seja ela quem for. Uma Tia, avó, uma irmã, uma amiga... Reze por 

essa vida que te acolhe todos os dias. E Lembre-se: Não somos órfãos: 

temos uma mãe no céu, que é a Santa Mãe de Deus.

VolUNTAriAdo QUe FAZ 
A diFereNçA
A doação é uma forma de colocar a fé em prática. Quem doa 
amor e o seu tempo, ajuda outras pessoas e mostra o amor 
de Deus. É uma forma de servir a Deus e às pessoas à nossa 
volta. Queremos agradecer os queridos amigos e parceiros 
João Lucas Cavalcanti Lembi e sua Esposa Megan pela doação 
a nossa Casa! Quem ajuda com doações investe no amor. 
Agradecemos a carinhosa visita e a generosa doações para a 
Casa do Homem de Nazaré. Nosso ETERNO OBRIGADO!
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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.

A UNiÃo FAZ A ForçA 
SeMpre
Atualmente a CHN é presidida pelo Padre Jan Stasz, 
nascido em 19/09/1960, de origem polonês, pertencente 
ao quadro religioso da Congregação Missionária do 
verbo Divino. Pároco da Paróquia São Gabriel, localizado 
no Bairro Taquaril e presidente de várias instituições 
sociais na região, como a Obra Social da Paróquia São 
Gabriel, Jan Stasz foi diretor do Colégio Arnaldo. Em 
2018, o Padre assumiu a presidência da Casa do Homem 
de Nazaré e assume a direção de nossa Instituição. O 
Vice Presidente é o Pe. Bernadinus Tertius Asmon, que 
nasceu o dia 28/08/1986, indonésio, solteiro, religioso 
e Missionário da Congregação do Verbo Divino.  Sua 
atuação nos ajudará a desenvolver a Casa do Homem 
de Nazaré e a multiplicar os bons frutos já existentes. A 
Secretaria está sob o comando do Sr. Manuel da Silva 
Ribeiro, Brasileiro, Casado e Engenheiro. Completando 
a diretoria, contamos com o Sr. Márcio Roberto Ferreira 
Capetinga, Brasileiro, casado, Engenheiro e que nos 
ajuda como tesoureiro. Pelo Conselho Fiscal estão 
integrados os Srs. Edson Miranda de Souza, Brasileiro, 
casado,contador; a Sra Maira Batista Martins, Brasileira, 
Advogada e a amiga Cláudia Regina Oliveira Sette 
Câmara, Brasileira, Casada, Odontóloga. Com esta equipe 
manteremos nosso s esforços para um 2018 equilibrado, 
centrado e que possibilite uma formação cada vez mais 
adequada as nossas crianças e adolescente.

BiNgo Solidário VAi 
ArreCAdAr FUNdoS 
pArA CHN  
Com o objetivo de arrecadar fundos para as 
despesas da Casa do Homem de Nazaré, os 
funcionários e pais das crianças organizam o 
primeiro bingo solidário, que acontecerá no 
dia 08/06/2018, na própria instituição. Para a 
realização do Bingo Solidário, a CHN precisa 
arrecadar prendas diversas. E neste sentido, 
CONTAMOS COM VOCÊ para nos ajudar nesta 
importante ação! São necessários lembranças, 
objetos de decoração, materiais diversos que 
sirvam para presentear no Bingo! A atividade 
acontecerá na Casa do Homem de Nazaré e mais 
informações podem ser obtidas pelo telefone: 
(31) 3463-0315. Esta ação é uma iniciativa do 
Administrador da Casa do Homem de Nazaré 
juntos com os pais e funcionários. Quem  Coordena 
o Bingo é a Colaboradora Valdete Valdete Pinto 
de Paula Carvalho.

Para saber mais basta acessar nossas redes 
sociais: Facebook.: facebook.com/casadohomem.
denazare e Site. chn.org.br ou pelo E-mail: chn@
chn.org.br e presidencia@chn.org.br  Participe! 
Faça sua doação! #compartilhe!
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doAçÃo de AliMeNToS - 
HUdSoN iMporTS CoMpANy
A Casa do Homem de Nazaré recebeu a doação de 691kg de 
alimentos, feitos pelo Bazar Hudson Imports. 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.

o ArrAiá dA CHN VeM AÍ!
Estamos preparando o Arraiá da CHN, será uma linda festa para 

as nossas crianças e adolescentes E para que possamos realizar a 

nossa “festança” precisamos de vocês amigos, parceiros, padrinhos 

e madrinhas para nos ajudar na organização. Vamos precisar de 

alimentos, guloseimas, refrigerantes e brinquedos para fazermos 

lindas prendas para as brincadeiras. A doação também pode ser feita 

em espécie, através do depósito bancário no banco Itaú – Agência: 

0587- Conta: 08085- 4. Lembrando também que a CHN busca sua 

doação em qualquer lugar e horário. É só agendar! Mais informações 

no telefone: (31) 3463-0315 ou pelo e-mail: comunicacao.chn@

gmail.com ou chn@chn.org.br de segunda a sexta-feira.

reUiNiÃo de pAiS
A CHN realizou junto ao Presidente Padre Jan Stasz a reunião 
de pais. Um importante momento de aproximação entre a 
família e a Instituição. Momento fundamental para dialogar, 
aprimorem e compartilhem as dificuldades, desafios e 
soluções do nosso trabalho e da educação. Ressaltamos 
que a participação dos pais nas reuniões É DE EXTREMA 
IMPORTÂNCIA para o nosso trabalho! A educação abrange 
os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, 
na convivência humana. Agradecemos a todos os presentes 
e contamos com todos no próximo encontro.


