
   JANEIRO DE 2019 

Nossa 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. 

Informativo de Dezembro 

Marcador de página feita com flores secas. Arte 
da voluntária Nair, para presentear os voluntários.  

ARTE E AMOR 

AGRADECIMENTO E FESTA 
 O Reviver iniciou o mês comemorando, com muito 

carinho, o dia do voluntário. Houve também a troca 
de presentes com os amigos secretos. 
 

No dia 7 de dezembro foi celebrada, por Monsenhor 
Roberto, a Missa de Natal para os idosos, quando 
agradecemos a Deus pelo ano que termina e pelo 
aniversário de 14 anos do Reviver. No final da linda 
celebração os idosos, dirigidos pela profa. Aci, cantaram 
músicas natalinas. 
 

NATAL E MÚSICA 
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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 16:00  
Estamos sempre com novidades. Você pode 

ajudar a manter o Reviver participando como 
voluntário, colaborando com o bazar ou    

tornando-se sócio. 

VISITAS 

Aqueles que infelizmente não puderam comparecer 
às atividades continuaram recebendo nossas visitas 
e telefonemas. 

REVIVER 14 ANOS 
Cartão de Natal confeccionado 
artesanalmente pelos idosos do REVIVER, 
utilizando botões. 

No dia 12, encerrando as festividades, aconteceu o 
tradicional almoço para idosos, familiares e voluntários 
no Restaurante Cabana, no Círculo Militar. Cantamos 
parabéns pelo aniversário de 14 anos do Reviver e 
para os aniversariantes do mês, Maria do Carmo, 
Natalina e Jacy, que está completando 101 anos! Papai 
Noel distribuiu presentes para os idosos. 
Agradecemos a todos! 

ARTESANATO 


