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A tradicional festa Junina da Casa do Homem de Nazaré 
está chegando com muitas delícias e animação! O 
São João é a festa da alegria e na Casa do Homem de 
Nazaré não poderia ser diferente: vão ter apresentações 
de danças, comidas típicas, brincadeiras e lindas 
ornamentações! Para esta delícia de festa acontecer, a 
CHN realizou a Campanha “Arraía Solidário” que visa à 
arrecadação de alguns alimentos para o evento. Ainda dá 
tempo de participar – as arrecadações vão até o dia 22 
de junho! Confira: 5 kg de salsicha; 180 pães de cachorro 
quente; 80 litros de refrigerante; 5 kg de milho de pipoca; 
3 litros de catchup e maionese; 2 kg de bacon; 3 kg de 

PREPARE O VESTIDO RODADO E O CHAPÉU DE PALHA!
VEM AÍ O ARRAIAL SOLIDÁRIO DA CHN

linguiça; 3kg de torresmo; Milho para cachorro quente; 6 
kg de amendoim; Caixinhas de leite condensado; E doces 
diversos, como paçoquinhas, balas, pirulitos! Tudo é bem 
vindo e a quantidade estipulada é aquela que seu coração 
quiser ajudar! Pessoas que moram em outra cidade ou 
que não podem comparecer a CHN podem participar 
realizando depósito bancário no Banco Itaú - Agência 
0587 Conta: 08085-4 -Lembrando que a CHN busca sua 
doação em qualquer lugar e horário – É só agendar! 
Informações nos telefones: (31) 3463-0315 – de segunda 
a sexta-feira!
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Este mês o Brasil joga de novo a copa do mundo – O 

maior evento do planeta em nosso país. Mais que o 

sentimento de orgulho em ver a seleção em campo, 

ou de presenciar os jogadores com a camisa verde-

amarela e sendo um dos grandes favoritos ao título, 

não devemos nos esquecer de que nossa sociedade – 

em destaque nossas crianças e adolescentes da CHN 

jogam por um só motivo: pela dignidade de uma vida 

melhor! Como agentes de transformação e Educadores 

sociais, buscamos e acreditamos em um mundo 

melhor através da Socialização e da inclusão. A cada 

novo projeto, colocamos nossas crianças em primeiro 

lugar, potencializando os talentos e destacando 

as atitudes positivas.  Durante o período da Copa 

desejamos que a nossa seleção VERDE E AMARELA 

brilhe dentro e fora de campo e que nossos atletas 

tenham atitudes de superação e espírito esportivo – 

lembrando e ressaltando que o verdadeiro futuro do 

nosso país está nas mãos e nos olhares atentos desses 

grandes jogadores – que driblam as dificuldades 

diárias com um sorriso no rosto e marcam lindos gols 

através de bons exemplos! Que venham belas vitórias 

na vida de todos e todas da família CHN!

As opiniões sobre a Copa do Mundo deste ano podem 

estar divididas, afinal de contas seremos campeões? Mas 

sobretudo, o futebol nos mostra a união e a alegria do 

nosso povo. Ouvimos de um lado algumas pessoas pedindo 

melhorias na saúde, educação, transporte, segurança… E ao 

mesmo tempo outros querem que o Brasil seja hexacampeão 

mundial de Futebol. Há uma história de um pescador que nos 

cabe à reflexão… Havia um homem atravessando o rio de 

barco, quando observa duas palavras escritas nos remos que 

o barqueiro usava. Em um deles “Acreditar” e no outro “Agir”. 

Curioso o viajante perguntou ao barqueiro a razão dessas 

palavras gravadas nos remos. O barqueiro em silêncio pegou 

o remo chamado “acreditar” e remou com toda sua força. 

O barco deu voltas e voltas sem sair do lugar. Em seguida, 

o barqueiro pegou o remo “agir” e remou com toda força. 

Novamente o barco girou, agora em sentido oposto, porém 

sem sair do lugar. Finalmente, o barqueiro remou usando os 

dois remos ao mesmo tempo e finalmente o barco saiu do 

lugar. E ao chegar na outra margem do rio ele falou ao homem: 

“Atingimos o nosso objetivo”. Como você pôde ver foi preciso 

usar os dois remos: “acreditar” e “agir”. E assim é tudo na vida: 

Para ganhar esta copa do mundo é preciso “acreditar” e “agir”. 

Para transformar ou melhorar o país é preciso “acreditar” e 

“agir”. Para nós, melhorarmos a cada dia buscando o constante 

amadurecimento, é preciso “acreditar” e “agir”.
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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.

EDUCAR PELO EXEMPLO
Para uma criança viver bem, ela precisa, dentre outras coisas, 
de limites. Isso tem tudo a ver com os valores que os pais 
transmitem na criação. A conduta dos filhos e filhas depende 
dos exemplos que elas recebem dos adultos que convivem, 
principalmente para os mais novos. E fundamental praticar 
valores como convivência, respeito ao próximo, capacidade 
de partilhar e de falar a verdade. A CHN tem por finalidade 
a assistência social para proteger, amparar, educar e instruir 
crianças, adolescentes e suas famílias em situação de risco 
social. E através de atividades complementares a escola, 
as crianças recebem formação humana e cidadã, para 
que possam crescer com dignidade, construindo novas 
realidades sociais e melhorando a qualidade de vida de seu 
núcleo familiar. Neste sentido a Pedagoga Janaína Carla tem 
se destacado e mostrando que a nossa Casa é um espaço 
de partilha e comunhão. Uma importante extensão do lar! 
Todos os dias a Pedagoga se reúne com as crianças para uma 
atividade especial: o momento de falar com Deus! Cada dia 
um dos pequenos prepara uma oração no formato de um 
pequeno texto acompanhado de um desenho, partindo do 
princípio da espontaneidade e da emoção do seu coração. 
A atividade vem dando certo, todos os dias uma linda 
oração, fruto da observação dos nossos aprendizes é feita e 
compartilhada em grupo! Parabéns Janaína, por multiplicar 
boas ações! O mundo que vamos deixar para nossos filhos 
depende muito dos filhos que vamos deixar para esse mundo, 
e você está colaborando para um mundo cada vez melhor!

É PRECISO DAR, 
PARA RECEBER
Por muito tempo e por muitas ocasiões 

viemos adotando uma postura passiva 

na vida, bem no esquema “venha a 

nós o vosso reino”. E é verdade que 

todos devemos aprender a receber na 

vida. É sinal de abertura e humildade. 

Mas também é importante adotarmos 

uma postura mais ativa. É preciso dar, 

para receber. Agradecemos à Senhora 

Hermengarda pelas doações de Material 

Escolar e Produtos de Cozinha por meio 

do grupo Seara. Ao parceiro Osvaldo 

Ornelas do Comercial Xerife pela doação 

financeira para o Bingo Solidário e aos 

amigos e amigas que tanto colaboram 

para o nosso trabalho! A verdadeira 

felicidade vem de nossa própria 

capacidade de amar e trazer felicidade 

para o outro. Deus os abençoe.
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AniversAriAntes do mês

Parabéns!
Isabelly                          04/06
Irmâ Cleise                  10/06
Stefany                          15/06 
Franciele                       15/06
Stéfano                          20/06
Amanda                       23/06 
Daniel                            23/06 
Emanoel Vassalo     26/06
Guilherme Pereira   26/06

DIA DAS MãES NA CHN
Acolher e integrar nossas crianças e adolescentes por meio da 
arte é um dos nossos objetivos como educadores. No mês das 
mães, a educadora Valdete, realizou junto aos pequenos lindos 
presentes para homenagear essa pessoa tão especial que é 
a nossa mãe. Foram lindos trabalhos que estimularam não 
apenas a criatividade, mas a educação, a inclusão e reforçam 
os laços das crianças com sua família, desenvolvendo seu lado 
emocional com ajuda da arte. Parabéns criançada!

MOMENTO DE SER LIVRE
Ir a praça é sempre muito bom, principalmente quando este é um 

dos momentos mais esperados pelas nossas crianças e adolescentes! 

ACHN realizou neste mês um passeio na Praça Floriano Peixoto no 

Bairro Santa Efigênia. Toda a excitação e felicidade é simplesmente 

um reflexo de ser um tempo livre para cada um deles, que aproveitam 

o momento de liberdade. As crianças puderam brincar, pular, correr 

e se divertir nos brinquedos locais. Esta simples atividade é muito 

importante para nós: o significado do brincar vai além do de se divertir. 

Brincar capacita a criança a resolver problemas, tomar decisões, 

explorar, negociar e expressar-se em situações que são relevantes e 

significativas para elas. Ao brincar, nossas crianças não desenvolvem 

apenas as suas capacidades físicas, mas, principalmente, as suas 

competências emocionais e sociais. Agradecemos aos educadores 

presentes pelo cuidado e zêlo! Até a próxima pessoal!


