
ABRIL DE 2020 

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 Março 

EXERCÍCIO E BEM-ESTAR 

MÚSICA E ALEGRIA 
Após o costumeiro lanche, os idosos cantaram acompanhados pelas mãos talentosas e habilidosas da 

Nina e seu cavaquinho. “Quem canta seus males espanta” 

Nossa querida professora Aci deu continuidade aos ensaios do musical "A Flauta Mágica". Aplausos 

para os nossos artistas. 

“A FLAUTA MÁGICA” 

Diretoria do Reviver                                                                                                                                                         

 PRESIDENTE: Marina Dantas Muniz de Castro, VICE-PRESIDENTE: Sheila Roberta Andrade Pereira, DIR. ADMINISTRATIVA-FINANCEIRA: Angela 

Kageyama, VICE-DIR. ADMINISTRATIVA-FINANCEIRA: Eliana Elisa Selmi Marques, DIR. DE OPERAÇÕES: Elza Maria da Cunha Teixeira,  

DIR. DE MARKETING E RELACIONAMENTO: Antonio Ayres Pereira. 

Concentração, coordenação, flexibilidade e muitos sorrisos descontraídos. Assim são nossas tardes de exercício 

físico com o fisioterapeuta Robson toda quarta-feira. Os idosos se exercitam e se divertem. 

 

 

 

 

 

 

NÃO ESTAMOS ABRINDO 

NOSSO BAZAR DE USADOS 

ASSIM SOLICITAMOS QUE 

AGUARDEM PARA ENTREGAR 

AS DOAÇÕES QUANDO 

VOLTARMOS A ABRIR. 

Então você poderá ajudar o 

Reviver participando como 

voluntário, colaborando com o 

bazar ou tornando-se sócio. 

/centroreviver 

https://www.facebook.com/centroreviver/photos/pcb.2387773357990898/2387775497990684/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBhMQwG-VDIhZ4mjfEv56qWv_W5bzJZDfhLkX3OMP4P_WD143iN8UMGdpZWGtFuXNCpP6G_bX0SUBlZ&__xts__[0]=68.ARAyo07V9BfXP8_PYGZtleojfGftPs6G0ILHjfluWxw5k3h8pMiU28XBNV6iTA5gXL3BCccNNkLPJFVPSd2nkfc-aH7paAGvYdkpzItNhiLbe6Xm5hg_jCtatxDIT82l-lmHWyvBXApSLcJgGrDbnkvAG2xxP9x48V6VI_erKs87UqWIXV4zoY7R-qvz_Bs-GwIGCEipildUpadXi3jk8HJSErXFUaDQk46jGibXE3tEdXyO9xfgbhfLMljksOf_0kX3knpEgwsPVpMSl5mU7m4fw45CLpWlBFoqTciV7IpHXbHTOdpMLw-k0R6PFf02am0OIrIynSvDMPPYT4ps9YHNXQ
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Aniversariantes  

Março 

 
Dona Bárbara, Sr. José Evaristo 

e Sr. Francisco 

 

Aci, Zi, Lourdes e Ayres 

 

 

 

 

HORA SANTA 
Após o momento de oração na Igreja de Santa 

Isabel, feito toda primeira sexta-feira do mês, 

cantamos parabéns para a idosa Bárbara pelo seu 

aniversário de 94 anos. Que alegria poder 

comemorar e celebrar a vida com pessoas queridas. 

Muita saúde e felicidade para a  Bárbara. 

Na quarta-feira, dia 11, depois do lanche, os 

idosos estimularam a criatividade e pintaram 

cartazes do nosso bazar ao som dos 

parceiros: Naudeci na sanfona e Antonio 

Carlos no violão. Os idosos adoram esta 

dupla querida. Ouvir e cantar com eles é 

sempre muito agradável. 

ARTE E CRIATIVIDADE 

Cada um carrega dentro de si um pouco da alma do artista. Os idosos do Reviver passam as tardes 

cantando e se exercitando. A professora Aci deu continuidade aos ensaios do musical "A Flauta 

Mágica" e depois do lanche todos se exercitaram orientados pela nova professora de Educação física, 

a voluntária Letícia. 

EXERCITANDO A ALMA 

Queridos amigos e amigas do Reviver!  

Esperamos que todos estejam bem. Como sabem, foi 

preciso interromper nossas atividades com os idosos 

e fechar nosso bazar para que todos estejamos 

protegidos neste momento da pandemia do Corona 

vírus. Não foi uma decisão fácil, mas foi necessária 

para que, quando tudo isso acabar, voltemos com 

nossos alegres encontros, todos bem. 

Este é um momento muito delicado e incerto, 

acreditamos que a solidariedade e o carinho são 

fundamentais para juntos passarmos por tudo isso. 

Contamos com a costumeira parceria de todos.  

Divulgaremos quando será possível retornar com 

todas nossas atividades. Fiquem em casa e se 

cuidem. Em breve estaremos juntos novamente.  

Feliz Páscoa 
 

Que, na Páscoa, nossa  
fé seja revigorada  

pela certeza de que  
Cristo ressuscitou  
e está entre nós. 

 

Que Jesus esteja no  
coração de todos,  

nos trazendo saúde e alegria. 
 

Que os abraços fiquem  
para outra hora, 

mas que em nossos  
corações nunca falte esperança.   

Ele vive! 


