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Foram quase dois meses de muita ação, muitos contatos, 

muitas mensagens, busca daqui, entrega de lá. UFA! 

Foi trabalhoso. Mas valeu cada esforço realizado! Nós 

da Casa do Homem de Nazaré nos dispusemos a fazer 

uma campanha solidária que incentivasse e estimulasse 

a arte, a educação, a criatividade e o mais importante: 

o grandioso exemplo da doação. A Campanha 

COLORINDO SORRISOS propiciou muitos sorrisos, 

alegria, cores e grandes exemplos! Agradecemos 

com imensa alegria, as demonstrações de apoio que 

recebemos durante a Campanha. Isso nos mostrou que 

estamos no caminho certo com as nossas 80 crianças 

COLORINDO SORRISOS E 
ILUMINANDO A ALMA DE 
GRATIDÃO! 

e adolescentes. Com humildade e muito trabalho 

recebemos mais de 150 caixas de lápis de cor e tivemos 

a certeza de ter deixando sementes plantadas em cada 

coração que certamente germinarão e darão árvores de 

esperança. Além das caixas, recebemos mais de 80 livros 

infantojuvenil doados pela SETRA-BH/Itau Cultural, 

doados a partir da amiga, parceira e mãezona de todos 

nós, a Assessora Parlamentar do Gabinete do Deputado 

Estadual Neilando Pimenta, Tânia Mara. Gratidão por 

doar novos sonhos e inspiração em forma de livros e por 

fomentar a leitura nos corações dos nossos assistidos. 

Agradecimentos especiais aos amigos/amigas: Juliana 

Rodrigues da Silva Ribeiro de Freitas, Joseane Rodrigues 

da Silva Ribeiro de Freitas, Michelle Martins, Maria 

Regina Dias Florêncio, Infaide Patrícia do Espírito Santo 

e Mariângela Araújo. Viviam Rocha, Carol Passos, Kelly 

Regina, Vera Lúcia, Vilma Maria, Fernanda Rocha e 

Cinira Muniz. A nossa querida Dagmar Silva e Silva (Mãe 

da nossa Pedagoga Janaína) pelos deliciosos doces. 

Sentimo-nos honrados com a doação da Fraternidade 

Espiritualista “Caminho à Luz”. As atletas de Futebol 

Americano do América Locomotiva, Gabriela Rubinich 

e ao seu pai, Leandro Iani Rubinich, Beatriz Ferreira de 

Jesus e Luana Guedes. A querida Kátia de Oliveira Leite, 

Juliana Rodrigues, Ana Cristina Pires da Auto Escola 

Fernão Dias, Solange Fagundes, Vivian Rocha, Ana Lúcia 

Soares de Oliveira, Alessandra Martins Soares e Eider 

Avelar. E a todos e todas que ainda estão ajudando e 

colaborando. GRATIDÃO!
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Editorial
CHN

Memorial
Padre Cornélio, SVD
Fundador

Passamos pelo mês das Crianças! Aquelas que com sua 
ingenuidade e carinho nos faz derreter de amor. As 
crianças representam a plenitude do Reino dos Céus, 
símbolo maior que Deus está vivo e presente no meio 
de nós. A criança, com sua pureza, bondade e retidão 
nos ensina a termos um coração bom, mais puro, um 
coração com mais afeto. Estamos com tantas crianças 
abandonadas, que precisam da nossa ajuda fraterna, 
nosso acolhimento amigo, ajudemos a elas que estão 
carentes e perecem de um cuidado especial, seja ele 
financeiro ou amoroso. Não deixemos que a expressão 
do Reino de Deus seja desprezada e desamparada. 
Cuide dos pequenos, pois são os maiores no coração 
de Deus! Agradecemos a todos e todas que apoiaram 
a campanha Colorindo Sorrisos! A CHN aumenta a cada 
dia os membros de sua família – pois entendemos que 
não são apenas os laços sanguíneos que nos fazem 
irmãos e irmãs, mas o cuidado, o amor, o amparo e o 
carinho que nos unem em cada situação! Seguimos 
contentes com os frutos que nosso trabalho realiza. 
Estamos de portas abertas para a caridade, para o amor e 
para todos que comungam destes nobres sentimentos. 
SOMOS JUNTOS UMA GRANDE FAMÍLIA!

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 que é desenvolvida tem o 
objetivo de trabalhar e ampliar trocas culturais e de 
vivências, desenvolver o sentimento de pertença e de 
identidade, fortalecer 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.

PASSEIO AO CLUbE - 
GRANADA IATE CLUbE NA 
PAMPULHA
O Dia das Crianças da CHN foi incrível! Não faltou diversão 
e alegria esses dias, foi proporcionado a elas um dia 
maravilhoso no clube Granada Iate Clube na Pampulha, 
onde elas se jogaram na piscina e brinquedos, além de se 
deliciarem com picolés, balas, pirulitos e doces foi um dia 
muito especial para elas. Agradecemos a todos os nossos 
amigos e parceiros que contribuíram para que essa data 
não passasse em branco, agradecemos em especial ao 
Vereador Wendel Mesquita pelo carinho e amizade de 
sempre. Aos monitores e todos que contribuiram para este 
evento maravilhoso!
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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.

FESTA DA FAMíLIA 2018: 
VALORIzAçÃO DA FAMíLIA E 
INCENTIVO A COMUNHÃO
Foi realizado em setembro, na Escola Estadual Geraldina Soares a tradicional 
Festa da Família, com o tema “Família cuidando de Família”. O evento contou com 
a presença de mais de 100 pessoas, entre pais, familiares, amigos e professores, 
que foram prestigiar às animadas apresentações musicais e artísticas das crianças 
e adolescentes da Casa do Homem de Nazaré. O evento idealizado pela CHN 
é uma oportunidade dos pais, crianças e Entidade confraternizarem e juntos 
acompanharem o desenvolvimento dos assistidos. Momento que objetiva 
mostrar para os pais que muitas vezes o amor não é só demonstrado com 
palavras, na realidade o amor é muito mais demonstrado do que falado, no dia 
a dia são as pequenas atitudes que demonstram o sentimento que eles têm uns 
pelos outros, para isso nós da Casa do Homem de Nazaré incentivamos neste 
evento sentimentos como carinho, generosidade, afeto, resiliência, gratidão e 
várias atitudes que demonstram amor. Uma verdadeira demostração que nós 
somos uma grande família cuidando de outras famílias. Agradecemos a todas 
as pessoas que contribuíram para este evento, todas(os) as(os) monitoras(es) 
que se empenharam, se dedicaram e juntos preparam lindas apresentações. 
Agradecemos também os funcionários da escola que nos ajudam e aos pais que 
entram de cabeça em todos os projetos que fazemos! A mensagem da CHN é 
simples, mas muito valiosa: Acreditamos na união da escola com a família – este 
laço é que gera resultados – Esse laço que garante o nosso futuro cada vez mais 
forte!
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ALUNAS DA ESCOLA 
ESTADUAL SANTOS 
DUMONT VISITAM A CHN
A Casa do Homem de Nazaré recebeu a carinhosa visita das 
alunas do 2° ano do ensino médio da Escola Estadual Santos 
Dumont, que ofereceram as nossas crianças e adolescentes 
atividades lúdicas e educacionais, promovendo momentos 
de  muita diversão e alegria! As alunas organizaram a corrida 
de centopeia, brincaram de passe de bola, realizaram pintura 
facial e fizeram a doação de pirulitos e guloseimas bem 
como a doação de alimentos para a entidade. Agradecemos 
a presença e parabenizamos novamente pela atitude nobre!
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A CHN PRECISA DE VOCÊ. DOE!
Veja alguns itens que podem ser doados:

- Cestas básicas;

- 2 Bebedouros de água

- Doações financeiras para manter os atuais 
gastos do Projeto;

Informações pelo telefone: 
(31) 3463-0315

Para que as 80 crianças e adolescentes tenham uma 
data festiva e feliz, contamos com sua ajuda para os 
comes e bebes natalinos que ofereceremos. Precisamos 
das seguintes doações: 

- Refrigerantes

- Copos descartáveis

- Garfos/faquinhas/pratinhos

- Alimentos para o preparo de: bolos: Massa pronta 
sabor chocolate, ovos, leite;

- Cachorro quente: salsichas, maionese, pães de 
cachorro quente, batata palha; condimentos para o 
molho; 

- Picolés (quantidade: 80); 

- DOCES E GULOSEIMAS em geral. 

As doações serão entregues até o dia 10/12 na CHN ou 
através do contato : 31 997301410 (Jornalista Camila).        
A festa será realizada dia 13/12! Participe! Colabore!

Recebemos a importante Doação da Hudson 

Imports Company Ltda - Bazar Hudson Coisas 

de Casa - Edição Setembro 2018. Foram 366 KG. 

Agradecemos a doação e sentimos-nos honrados 

por merecer este importante alimento.

AGRADECIMENTO 
ESPECIAL:
A CHN recebeu doações de alimentos da Pastoral do 

Colégio Arnaldo – unidade Funcionários. A campanha 

pediu 1kg de alimento no ato da Inscrição para as 

aulas do Enem – que serão gratuitas! Nosso eterno 

agradecimento e mais uma vez Parabéns pela iniciativa!

NATAL SOLIDÁRIO DA 
CHN VEM Aí!
PRECISAMOS DE VOCÊ PARA bRINDARMOS 
MAIS UM NATAL SOLIDÁRIO COM AS 
CRIANçAS E ADOLESCENTES DA CASA DO 
HOMEM DE NAzARÉ!


