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43 anos de Superação.
Nosso desafio:
manter o equilíbrio

Se tem, pratique! Se não tem, busque-o! É a busca pelo equilíbrio
que nos faz evoluir. Nestes 43 anos de trabalho a CASA
DO HOMEM DE NAZARÉ enfrenta um grande desafio em
manter-se em dia com seus compromissos financeiros. São
enormes as lutas e desafios que enfrentamos ao longo destes
anos. Em 2018 nos deparamos com um país desordenado
financeiramente e isso atingiu diretamente a CHN que
sobrevive exclusivamente de doações. Diante de todas as
lutas que vivemos [e afirmamos: não foram poucas], nossa
equipe segue firme no propósito socioeducativo, priorizando
a inclusão social e a educação de 80 crianças e adolescentes
atendidas em nossa Casa. Frisamos: PRECISAMOS DA SUA
AJUDA! Precisamos da sua DOAÇÃO para manter este
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Seja um doador!

trabalho vivo, dinâmico e equilibrado! Padre Cornélio em
1975 começou esta história abrindo as portas da 1° Casa do
Homem de Nazaré e a partir daí não paramos mais. Hoje nos
tornamos uma Matriz completa – uma sede que atende os
assistidos de forma harmoniosa e com qualidade. Se para
evoluir é preciso equilíbrio, queremos nos manter de pé,
firmes, com força, coragem e aprendendo cada vez mais dos
ensinamentos do nosso atual Presidente, Pe. Jan Stasz, que
tanto soma para a Instituição. A CHN é responsável por mudar
[e ter mudado] o futuro de muitas crianças e adolescentes
e JUNTOS vamos manter essa caminhada! Dedicamos essa
Edição à nossa equipe que sempre trabalhou com amor,
carinho, dedicação e gratidão! Desejamos as boas vindas ao
Parceiro Irmão Olavo que chegou para somar no Projeto e as
crianças que voltaram com tudo destas férias. Aos parceiros,
amigos e toda a comunidade que sempre esteve ao nosso
lado, nosso eterno agradecimento.
Que venham mais 43 anos de trabalho! Obrigado a todos e
todas que escrevem juntos esta linda e marcante história
chamada CASA DO HOMEM DE NAZARÉ. Paz e bem amigos
e amigas.
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Aconteceu na CHN

Reunião de Pais
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Padre Cornélio, SVD
Fundador

CHN

Acolhimento e comunhão. Símbolos do nosso trabalho!

Kees Kila, mais conhecido como Padre Cornélio, foi

Qualquer gesto de caridade, pequeno ou grande, é um sinal

escolhido por Deus para fazer o bem. No propósito

da presença de Deus no mundo. Por isso, acolher crianças

de ser solidário e compartilhar com o próximo

e adolescentes em risco social e suas respectivas famílias
é gesto sublime de amor. A Casa do Homem de Nazaré,
fundada por Padre Cornélio Kila, é um exemplo de amor,
que é doação, acolhimento e comunhão. Ao pensar sobre a

uma vida em Deus, viveu ancorado na fé. Assim
como o burrinho que carregou Jesus a Jerusalém,
ele queria mostrar seu amor e o amor do Pai, pelos

vida do Padre Cornélio e sua obra, lembramos do primeiro

“pequenos e pobres”, colocando-se ao lado dos

versículo do capítulo 6 do evangelho de Mateus, que diz o

perseguidos e marginalizados. A Casa do Homem

seguinte: “Guardai-vos de fazer vossas boas obras diante dos

de Nazaré nasceu no coração de Padre Cornélio

homens, para serdes vistos por eles. Do contrário, não tereis

com a finalidade de proteger, amparar, educar e

recompensa junto de vosso Pai que está no céu. (Mt 6,1).

instruir crianças e adolescentes em situação de

Padre Cornélio não publicizava seu trabalho - nunca gostou

risco social. Era um homem que via nos pequenos

de ser reconhecido ou prestigiado – e, por isso, destacou-se
como um grande homem. Atualmente, a Casa do Homem
de Nazaré é apoiada por pessoas generosas: padrinhos e
madrinhas, contribuintes, empresas e colaboradores, que

corações carentes uma chama reluzente de
esperança. Sobretudo o que o Padre Cornélio fez
em sua vida foi plantar sementes. Reconhecemos

vivem também à luz da Palavra de Deus - a caridade. Mas

neste líder um verdadeiro exemplo de vida, um

precisamos de VOCÊ! Precisamos da sua colaboração! Que

amigo de Jesus. Este ano a CHN completa 43 anos

Deus continue abençoando todos e todas e ilumine os

de amor, dedicação, solidariedade, amizade e

corações de outras pessoas para que também colaborem

companheirismo. Que Deus nos abençoe para que

com a CHN. Indique aos outros o caminho da caridade, da

a cada dia possamos ser luz e amor na vida dessas

amizade e da comunhão! Vamos JUNTOS manter essa história
VIVA!Vamos Juntos! Pra frente Brasil!

crianças e adolescentes.

SEJA UM MULTIPLICADOR
DE SORRISOS!
SEJA UM DOADOR! Depósito nas seguintes contas bancárias:
Baco Itaú – Agência 0587 – Conta 08085-4 / Banco do Brasil –
Agência 1584-9 Conta 6.629-x - Você pode colaborar doando
cestas básicas, materiais não perecíveis, materiais escolares,
brinquedos, livros, roupas, sendo um padrinho e colaborando
nas datas festivas: páscoa e natal. Saiba como ajudar! Fale
conosco: Telefones: (31) 3463-0315 / 3484 9898
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ACONTECEU NA CHN
Aconteceu nosso tradicional arraial solidário! O
São João é a festa da alegria e na Casa do Homem
de Nazaré não poderia ser diferente: aconteceram
apresentações de danças, comidas típicas,
brincadeiras e a linda ornamentação!

Visita ao Museu Brasileiro do Futebol (MBF).
Um espaço para experimentar a emoção e a
paixão das nossas crianças e adolescentes
pelo esporte mais popular do planeta.

O Bingo Solidário da CHN foi maravilhoso.
Agradecemos a todos e todas que colaboraram
para este evento. GRATIDÃO AOS FUNCIONÁRIOS
DA CHN E FAMILIARES. RECONHECIMENTO AOS
PAIS DAS NOSSAS CRIANÇAS.

Comemoramos os aniversários das crianças,
adolescentes e funcionários da CHN com um
delicioso bolo de chocolate! Parabéns a todos
e todas! Que juntos tenhamos um lindo ano!

Recebemos a Doação de alimentos da HUDSON
IMPORTS COMPANY – Foram 350 Kg.

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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REUNIÃO DE PAIS
Realizamos no mês de julho a última reunião do primeiro
semestre de 2018 com as famílias das crianças e adolescentes da
CHN. Foi um momento de partilha onde os pais e funcionários
puderam ouvir e trocar informações, conhecimentos e
experiências entre si! Foram discutidos importantes momentos
e eventos, e destacamos a participação de todos e todas no
Bingo solidário. É muito importante esse momento com a Casa
pois através dele podemos conhecer mais cada um! Pedimos
as famílias que não deixem de participar nos próximos eventos!
Contamos com todos vocês e AGRADECEMOS A TODOS E
TODAS POR COLABORAREM!

SEJA UM APOIADOR
DA CHN! PARTICIPE DA
CAMPANHA:
MULTIPLICADORES DE
SORRISOS
Você pode colaborar com a CHN de várias
maneiras,
financeiramente,
ajudando
a divulgar nosso trabalho e dedicando,
voluntariamente, uma parte do seu tempo
na construção de sonhos. 80 crianças e
adolescentes são atendidas pelo nosso
projeto. Ajude-nos a continuar contando
histórias de transformação e a mudar a vida
de muitos e fomentar bons exemplos. Toda
criança e adolescente tem direito a um futuro
com mais oportunidades. Juntos podemos
ensinar, aprender e construir um país melhor.

FORMAÇÃO
A CHN investe em Formação profissional: Os funcionários
da Casa do Homem de Nazaré realizaram a atividade com
a temática: “O Perfil do educador” no início do segundo
semestre! Foi um momento de muita troca e fomento.
Agradecemos a palestrante e a todos e todas presentes.
Juntos somos mais fortes!

AniversarianteS do mês

Parabéns!
Guilherme H.
10/08
Jornalista Camila Dutra 14/08
Matheus C.
16/08
Victor
16/08
Ana Clara
27/08
Arthur R.
31/08

