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Um dos caminhos para a implantação do BEM na Terra é 
cultivar atitudes nobres em nossas crianças e jovens, uma 
vez que, tudo que vivenciam e observam fica registrado 
em seus corações e aflora ao longo da vida. Atitudes como 
disponibilidade de tempo para o auxílio ao próximo, 
atenção e carinho às pessoas necessitadas, gestos de 
generosidade e respeito às regras e normas sociais são 
iniciativas que forjam o caráter que está em formação. 
A Casa do Homem de Nazaré atende 80 crianças e 
adolescentes de vulnerabilidade social da região Leste 
de Belo Horizonte há 43 anos e realiza seu Projeto de 

CHN: INSPIRANDO BONS 
EXEMPLOS

Socialização graças ao importante vínculo entre a família, 
a escola e os incentivadores desta nobre causa. Essa tríade 
é fundamental para solidificar o pilar de sustentação que 
forma, dia após dia, jovens responsáveis por suas atitudes 
e conscientes diante das injustiças e sofrimentos da 
humanidade. Em nossa Unidade recebemos a carinhosa 
visita do presidente do América Futebol Clube, Anderson 
Racilan e da equipe do Rotary Club BH-Leste que doaram 
cobertores aos nossos atendidos. Na oportunidade os 
visitantes conheceram as estruturas da Casa, as atividades 
desenvolvidas e viram de perto a realidade do nosso 
trabalho. A CHN passa por uma grande crise financeira 
e neste momento CONTA COM TODAS AS AJUDAS 
POSSÍVEIS para seguir sua caminhada nas veredas sociais. 
Ao fim da visita assistiram uma bela apresentação de 
Capoeira ministrada pelo Professor Salada e receberam o 
diploma de PADRINHO NOTA 10 das mãos da Jornalista 
Camila Dutra! Agradecemos imensamente ao Presidente e 
amigo Anderson Racilan, a Presidente do Rotary Club BH-
Leste, Waléria Galatea de Lacerda Gomes, pelo emprenho 
nesta doação e aos amigos e novos parceiros da Casa, 
Nilvécio Antônio Gomes, Marcelo Hildeu de Souza Lara, 
Maria do Perpétuo Socorro Mendes Brasil e ao Diretor de 
Comunidades do Rotaract Club de Belo Horizonte Leste, 
Matheus Felipe Mariano de Resende, representando o 
atual presidente, Frederico Marques. Registramos aqui 
nossos sinceros agradecimentos e reiteramos mais uma 
vez que estamos de Portas abertas para recebê-los em 
novas oportunidades.

Rotary Club BH-Leste cumprindo seu lema:  
“Dar de si antes de pensar em si”
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Editorial
CHN

Memorial
Padre Cornélio, SVD
Fundador

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. O tema da família 

este ano é bem especial: Família, presente de Deus, onde nos lembramos de Jesus que iniciou sua missão na 

humanidade na Família de Nazaré. A Família de Nazaré 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.

A Casa do Homem de Nazaré tem grande preocupação com o 
futuro de nossas crianças e adolescentes. Pensando assim, o projeto 
tem como foco principal fazer com que elas construam um futuro 
diferente, sendo cidadãos que saiba lutar pelos seus direitos e 
deveres. Cada atividade desenvolvida tem o objetivo de trabalhar 
e ampliar trocas culturais e vivências, desenvolver o sentimento de 
identidade, fortalecer os vínculos familiares e incentivar a socialização 
e a convivência comunitária. Assim, os resultados propostos com o 
serviço realizado visam a redução de ocorrências de vulnerabilidade 
social, prevenção da ocorrência de riscos sociais, aumento 
de acessos a serviços assistenciais e melhoria na qualidade de 
vida dos usuários e seus familiares. E para que as nossas atividades 
aconteçam e tenham mais qualidade, agradecemos a vocês amigos, 
parceiros e padrinhos pelo carinho e generosidade de sempre. 
No mês de setembro o Diretor Jorge Amarila e a Jornalista Camila 
Dutra, apresentaram a Instituição para os integrantes do Rotary 
Club BH-Leste no Automóvel Clube. A doação de cobertores 
atendeu diversas famílias e a presença de vocês aqueceram 
os corações tão carentes de nossas crianças e adolescentes.  
Agradecemos ao grande incentivador Anderson Racilan por acreditar 
que o futuro do nosso país, parte do cuidado e do olhar atencioso das 
crianças. Obrigado a todos e todas POR ACREDITAREM!

Jorge Amarila em visita ao Rotary Club Bh-Leste

Anderson Racilan e a Equipe do Rotary Club 
visitam CHN
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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.

COLORINDO SORRISOS!
O DIA DAS CRIANÇAS VEM AÍ
O tão esperado Dia das Crianças da CHN está chegando! E vamos preparar 
um dia de festa com muito amor e alegria. Este ano a Casa do Homem de 
Nazaré criou a campanha  COLORINDO SORRISOS, uma ação solidária que 
visa arrecadar 80 caixas de lápis de Cor – uma para cada criança – neste dia 
tão especial! Em função das atividades escolares – que são muitas – as crianças 
precisam constantemente de materiais escolares – e os lápis, para além de uma 
utilidade pontual dos pequenos, será uma forma de presentear com muita cor 
e vibração! Pedimos apenas que a caixa de lápis de cor tenha 12 unidades e 
sejam do tamanho grande. Pedimos aos padrinhos e madrinhas desta ação 
que ao doar uma caixa de lápis de cor, escreva uma carta para seu presenteado 
ou presentada. Vale uma mensagem de fé, de carinho e de esperança. Não é 
necessário identificar a criança – a mensagem é universal e será uma forma 
de dizer o quão especial é a prática da solidariedade e do bem ao próximo. 
As doações podem ser feitas até o dia 10/10 na Casa do Homem de Nazaré 
ou com a jornalista voluntária, Camila Dutra, que buscará as lembranças! Não 
priorizamos marcas, priorizamos a AÇÃO! Faça parte desta história! Vamos 
colorir HOJE o futuro das nossas crianças e adolescentes! Informações pelo 
telefone (31) 3463-0315 ou 31 997301410 (Whatzapp).
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DIA DOS PAIS COM ARtE
Os trabalhos desenvolvido pelas atividades artísticas 
a cada dia nos surpreendem mais com tanto capricho e 
dedicação das nossas crianças e adolescentes. A monitora 
Valdete auxilia na produção dos trabalhos com muito 
empenho, carinho e dedicação. Esse apoio e ajuda da 
nossa monitora é um incentivo a mais para que as nossos 
atendidos a cada dia possam adquirir mais conhecimento, 
criatividade, sensibilidade e cultura. Desenvolvendo 
aspectos sociais, emocionais e culturais. Assim, para que 
este trabalho continue pedimos a ajuda e apoio de todos 
os colaboradores e padrinhos em nos ajudar com doações 
de material artististicos. Não possuímos recurso para suprir 
essa necessidade, que é constante, mas contamos com 
VOCÊS, para nos ajudar nesta caminhada. Informações 
para doar amor podem ser adquiridos pelo telefone (31) 
3463-0315 ou 31 997301410 (Whatzapp).A monitora Valdete no comando das atividades artísticas.



4

A CHN PRECISA DE VOCÊ. DOE!
Com recursos financeiros limitados, listamos algumas necessidades que podem ser 
doadas : - Cestas básicas; - Materiais de Limpeza; - Data Show (aparelho de projeção); 

Informações pelo telefone: (31) 3463-0315

ACONtECEU NA CHN
A CHN recebeu a carinhosa visita dos alunos do Colégio Santo 

Antônio que puderam conhecer o projeto e aprender com as 

crianças diversas atividades. Coordenado pelo monitor Salada os 

jovens tiveram uma manhã de interação com as crianças e puderam 

realizar brincadeiras, conversar e interagir com os pequenos. 

Agradecemos aos alunos do Colégio Santo Antônio, os professores 

e direção por apoiarem este encontro tão rico de partilha e troca 

de experiências. Contamos com essa parceria em outra vezes, pois 

será muito importante para os projetos e atividades desenvolvidas 

pela CHN.

V FEStA DA FAMÍLIA CHN 
FAMÍLIA CUIDANDO DE FAMÍLIA
É com muito carinho, amor e dedicação que a Casa do Homem de 

Nazaré prepara mais uma edição da Festa da Família. Neste ano, a 

festa promete ser mais especial e emociante e a equipe da CHN está 

preparando várias surpresas para as crianças, adolescentes e suas 

famílias. O tema deste ano será FAMÍLIA CUIDANDO DE FAMÍLIA! O 

encontro será realizado no dia 29/09 no Colégio Estadual Geraldina 

Soares, situado no bairro Esplanada às 10:00h. O endereço é Rua 

Boninas, 517. Não fique de fora, venha conosco ter um momento 

a mais com as nossas crianças e adolescentes. Aceitamos doações 

de refrigerantes e guloseimas para o lanche: Saiba como ajudar  - 

Informações pelo telefone: (31) 3463-0315

Alunos do Colégio Santo Antônio realizam atividade na 
CHN


