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REVIVER EM CASA 

DICA DO REVIVER 

Lembrar de coisas legais e uma boa 

conversa ao telefone com pessoas 

queridas, fazem bem para a memória 

e para o coração.  
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Como de costume, a voluntária Léa conversou com a 

aniversariante do mês Cleusa para nosso cantinho 

do idosos. Muito espirituosa, nossa querida idosa 

contou piadas, riu e lembrou dos encontros do 

Reviver, com sa animação sempre contagiou todos.  

Ela contou ainda que adora natureza e viajar pelo 

Brasil, que conhece muitos lugares e deu detalhes 

da sua viagem pela a Amazônia.  

“Gosto muito de aventura, andei tanto de barco, 

fui na toca dos índios, eles fizeram uma dança 

prá nós. Entrei no tanque dos botos e tirei foto. 

Só eu!!! Ninguém mais  quis entrar” (risos). 

O Brasil tem coisa mais bonita”. 

Continuando a conversa ela diz que gosta de 

pássaros, flores e da nossa comida e que gostaria 

de conhecer Bonito e a Bahia. 

Apaixonada por música e especialmente pelo 

Rock, cita o nosso Rei Roberto Carlos e suas 

músicas. Finaliza lembrando das surpresas que seus 

filhos fizeram em seu aniversário de 70 anos, com 

festa e amigos e do seu sobrinho querido. Além, é 

claro, das suas lembranças no Reviver. 

“Tem tantas lembranças boas... Dos 

aniversários, das festas juninas, do 

professor de ginástica. Nossa, eu gostava 

demais do Cristiano .” 

Idosos e voluntários se divertem e se emocionam com 

os assuntos que são abordados nas conversas por 

telefone:  

 Contam histórias de sua vida, da infância e da terra 

natal;  

 Comentam sobre a saúde e os cuidados na 

quarentena; 

 Passam receitas culinárias. 

Os temas variam a cada semana:   

 Fizeram exercícios de memória relembrando e 

cantando o Hino do Reviver.  

 Divertiram-se lembrando muitos provérbios que o 

voluntário começava e o idoso concluía. Acertaram 

bastante e ficaram orgulhosos. 

 Amaram cantar a Oração da Família assistindo o 

vídeo que o Sr. Ivo enviou tocando essa música. 

 E o vídeo enviado pela Mildred encantou a todos 

Por fim, coloriram, com muito carinho, os cartões de 

Natal, participando mesmo à distancia, da nossa 

tradicional festa.  
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    Aniversariantes  

         Novembro 

 

        Idosa: Cleusa 

 

Voluntários: Sr. Ivo e Nair 
 

 

 

 

RECORDAR É REVIVER 

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. 

NOVEMBRO NO REVIVER 

Em Novembro de 2019 estávamos a todo vapor no 

Reviver, com os preparativos para as festas de final 

de ano. Ensaiamos os cânticos de Natal e fizemos 

nossa oração na Igreja Santa Isabel.  

Finalizamos o mês com nossa festa de aniversário, e 

nosso bazar especial de Natal foi um sucesso.  

Montamos nossa tradicional árvore de Natal com a 

participação dos idosos e voluntários.  

Recebemos em nossa casa o Grupo Literatura e Música, 

o Naudeci e o Carlos, o professor Cristiano e o mágico 

Emerson.  

Aos que ainda não nos acompanham no Facebook do 

Reviver, lá falamos semanalmente sobre nossas rotinas, 

damos dicas, publicamos lembranças e atividades 

para os idosos. Neste mês publicamos o vídeo do Sr. 

Ivo tocando a “Oração da Família” e enviamos o 

vídeo para os idosos, publicamos o nosso boletim e a 

Mildred cantando uma seleção de músicas para os 

idosos, que também receberam esse vídeo em suas 

casas.  

Acompanhem nossas atividades e façam parte do 

Reviver e de todas nossas atividades! 


