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Missão: Atender o idoso com amor, promovendo

atividades que o integrem na sociedade e resgatem

sua dignidade e alegria de viver, contando com o

serviço de profissionais qualificados e o apoio do

trabalho voluntário.
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CUIDANDO DO CORPO 
E DA ALMA
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Exercício físico, massagem e artesanato com as

voluntárias da Igreja Batista de Barão Geraldo FELIZ PÁSCOA!
No dia 12 os idosos receberam das voluntárias

da igreja Batista as caixinhas que foram feitas

pelos próprios idosos nas aulas de artesanato.

Também ganharam colombas como lembranças

de Páscoa! Ouviram a história do significado da

Páscoa e cantaram louvando a Ressurreição.

Os idosos que não puderam comparecer foram

visitados em suas casas e receberam as

lembranças.

Hora Santa na igreja de Santa Isabel, finalizando

com confraternização na sede do Reviver.

MOVIMENTO E 
MEMÓRIA

No dia 19 nossos idosos exercitaram o corpo e

treinaram a coordenação motora.

Mais tarde foi a vez de trabalharem a memória,

com desafios de nomes de animais e frutas e

outras charadas divertidas. Um tempo leve e

descontraído!A sala do Reviver ficou linda com os enfeites de

Páscoa feitos pelos idosos orientados pela Sheila.

Os idosos que não estão participando por motivos

de saúde continuam recebendo visitas dos

voluntários em suas casas.

VISITAS
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VISITE E PRESTIGIE NOSSO BAZAR

Aberto de segunda a sexta-feira

das 9:00 às 12:00

BAZAR ESPECIAL TODA 5ª FEIRA

DAS 9:00 ÀS 17:00 

Estamos sempre com novidades. Você pode 

ajudar a manter o Reviver participando como 

voluntário, colaborando com o bazar ou tornando-

se sócio.

Tivemos a apresentação dos novos membros da equipe, a

avaliação dos trabalhos realizados e o estabelecimento

de metas.

FELIZ ANIVERSÁRIO
Dia de festa! Comemoração de aniversário

das idosas Dora e Natalina e dos

voluntários Guilherme, Vera e Rosângela.

REUNIÃO DE VOLUNTÁRIOS

Tarde agradável com exercício para

aquecer em um dia frio.

Em seguida, lanche e sessão de cinema com

um filme do André Rieu!

VISITA MAIS QUE ESPECIAL
O Reviver recebeu com devoção a visita da imagem

peregrina de Nossa Senhora Aparecida. Agradecemos a

visita e pedimos que nos abençoe e interceda a Deus por

todos nós.

SESSÃO DE CINEMA


