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CASA DE CARIDADE HERDEIROS DE JESUS



A CASA DE CARIDADE HERDEIROS DE JESUS – CCHJ - é uma
organização religiosa espírita-cristã sem fins lucrativos,
cuja mentora espiritual é Francisca de Paula de Jesus, nhá
Chica, com sede na cidade de Belo Horizonte (MG), à Rua
Sete Lagoas, 274, Bairro Bonfim.

Fundada em 25 de outubro de 1957, a CASA DE CARIDADE
HERDEIROS DE JESUS tem por objetivos e fins o estudo, a
prática e a divulgação da Doutrina Espírita segundo os
princípios codificados por Allan Kardec, a união solidária
das sociedades espíritas, a unificação do movimento
espírita, a promoção e a assistência social, cultural,
científica e filosófica de caráter filantrópico sem distinção
de classe social, nacionalidade, sexo, cor, raça ou religião.

Para promover o estudo, a prática e a divulgação da
Doutrina Espírita sob a inspiração do Evangelho do Cristo,
a CASA DE CARIDADE HERDEIROS DE JESUS (CCHJ)
mantem, em sua estrutura organizacional, o GRUPO
ESPÍRITA FRANCISCA DE PAULA DE JESUS com a atribuição
de planejar, coordenar, supervisionar, controlar e fiscalizar
todas as suas atividades doutrinárias.

Para promover o amparo moral, espiritual e material a
CASA DE CARIDADE HERDEIROS DE JESUS é mantenedora,
em parceria com a Secretaria Municipal Adjunta de
Assistência Social da Prefeitura de Belo Horizonte, dos
LARES ESPERANÇA FRANCISCA DE PAULA DE JESUS
unidades I, II e III.

O Recanto Michel Araújo é mais uma frente de trabalho e
oportunidade que a CCHJ se propõe a edificar.

Para saber mais, acesse nosso site:
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“Que fazeis de especial?"
Jesus, Mateus, 5:47



ACOLHIMENTO À POPULAÇÃO DE RUA E 
CLÍNICA PEDIÁTRICA
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História do Projeto

A criação do projeto Recanto Michel Araújo só foi possível graças aos corações
amigos, da família Araújo, que doaram para a Casa de Caridade Herdeiros de
Jesus o imóvel localizado na rua Serro, 179, Lagoinha, Belo Horizonte. O nome
do espaço carrega a lembrança do último morador, doador do imóvel e
semeador do projeto, Michel Araújo (que legou o imóvel à CCHJ antes retornar à
pátria espiritual). O nome segue como homenagem e reconhecimento a todos
os familiares.

“Deus emprestou para a família Araújo, essa casa para nos 
abrigar e proteger das tempestades, vendavais, calor e frio. 

Todavia, Deus nos capacitou bem sutilmente e gradualmente, 
através das adversidades da vida, permitindo que 

transformássemos essa casa num lar de amor e resignação. E 
atualmente, esse imóvel retornou para as mãos do Pai com 

intuito de ampliar esse lar para a família universal.”

Mensagem da família Araújo

Recanto Michel Araújo



Propósito

O Recanto Michel Araújo será mais um meio assistencial da Casa de Caridade
Herdeiros de Jesus e tem o objetivo de oferecer a oportunidade para
aprendermos a amar o semelhante, tal qual Jesus nos amou, a partir das
atividades de clinica médica (especialmente voltada à crianças abrigadas e em
situação de vulnerabilidade social) e atendimento à moradores de rua. As
atividades previstas para o espaço incluem:

• espaço para higiene pessoal (banho);
• doação de roupas e calçados;
• preparo e distribuição de refeições;
• acolhimento espiritual a partir de orações e atendimento fraterno;
• atendimento médico;
• atendimento psicológico e psiquiátrico.

Muito além do caráter assistencial, que funciona apenas como meio, o Recanto
Michel Araújo tem como fundamento maior a prática da verdadeira caridade,
que não se expressa na exterioridade das atividades e doações, mas no coração
daqueles que ali atuarão como voluntários e irmãos, consubstanciando no olhar,
nas palavras, nos gestos e no sentimento aquilo que é verdadeiro alimento e
vestuário das almas: o amor fraternal vivido por Jesus.
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Estrutura

A estrutura do Recanto Michel Araújo tem ao todo 166 m² de área construída e
é setorizada conforme as duas atividades principais a serem desenvolvidas. As
divisões dos ambientes seguem o antigo leiaute da casa, de modo a diminuir
obras de intervenção e custos de implantação do projeto. Abaixo segue a
setorização dos ambientes propostos:

Clinica médica:
• 3 consultórios, sendo 1 para atendimento psicológico/psiquiátrico;
• Sala de espera;
• Sanitários;

Acolhimento a moradores de rua:
• Cozinha;
• Vestiário/rouparia;
• Lavanderia
• Banheiros
• Refeitório
• Pátio de convivência;
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Obras e investimentos

Para implantação do Recanto Michel Araújo serão necessários investimentos
para reforma e adaptação do imóvel, conforme projeto arquitetônico
apresentado ao final deste documento. A tabela a seguir resume os principais
itens de custo para implantação do projeto:

Item Descrição Custo estimado

1
Demolições e construção de novas alvenarias 
(abertura/fechamento de vãos e demolição da 
cisterna)

R$ 4.500,00

2 Reforma do telhado R$ 3.200,00

3 Revisão geral da parte elétrica e hidráulica R$ 5.400,00

4
Construção dos vestiários e adaptação dos 
sanitários e cozinha

R$ 26.525,00

5 Execução da cobertura do refeitório R$ 11.000,00

6
Instalação de piso vinílico nos consultórios 
(conforme normas sanitárias)

R$ 6.300,00

7 Pintura geral (interna e externa) R$ 9.000,00

8 Mobiliário e iluminação R$ 21.700,00

TOTAL R$ 87.625,00
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Pátio/ refeitório

Situação atual

Proposta de projeto

Projeto arquitetônico
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Pátio/ refeitório

Situação atual

Proposta de projeto

Projeto arquitetônico
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Rouparia/Vestiário

Situação atual

Proposta de projeto

Projeto arquitetônico
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Consultório 01

Situação atual

Proposta de projeto

Projeto arquitetônico
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Consultório 02

Situação atual

Proposta de projeto

Projeto arquitetônico
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Consultório 03

Situação atual

Proposta de projeto

Projeto arquitetônico
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Faça parte deste projeto

A CCHJ busca corações amigos para ajudar a construir esta obra. Caso queira
participar com doações em dinheiro, materiais de construção, mobília e/ou
ajudando na divulgação, estendemos, desde já, nossas vibrações de gratidão e
reconhecimento. Para saber como ajudar, entre em contato conosco:

Administração Geral
31 3318 – 8414 (seg. a sexta – 8h às 16h)

gerencia.adm@cchj.org.br



Assistência fraternal

Deus te compense, alma boa,
A ti, que estendes a mão,
Repartindo alegremente
Carinho, agasalho e pão.

Deus te envolva em alegria
Todo esforço de esquecer
A ofensa que se te faça,
Buscando a paz por prazer.

Deus te exalte o gesto amigo
Quando levantas alguém
Da tristeza do infortúnio
Para as estradas do bem.

Deus te engrandeça o trabalho
Com que te esqueces e vais
Auxiliar e servir
Àqueles que sofrem mais.

Por toda a bênção que espalhes
Que o mundo nem sempre diz
Que a Vida te recompense
E Deus te faça feliz.

Maria Dolores, do livro A Vida Conta, Francisco 
Cândido Xavier
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