
ESPECIAL DE NATAL  2020 

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 S. Marques  

DIR. DE OPERAÇÕES: Elza Maria da Cunha Teixeira; DIR. DE MARKETING E RELACIONAMENTO: Antonio Ayres Pereira 

/
ce

nt
ro

re
vi

ve
r 

DEZEMBRO 2020 
No inicio de Dezembro é comemorado o Dia 

Internacional do Voluntário, pessoas que se 

dedicam a fazer o bem pela comunidade onde 

vivem! É um trabalho lindo, que transforma a 

vida tanto de quem realiza quanto de quem 

recebe. E essencial para o trabalho do Reviver.  

A Nair, voluntária do Reviver, delicadamente 

ilustrou cartões com folhas e flores secas para 

homenagear nossos voluntários. 

Agradecemos toda a dedicação! 

O clima de Natal está no ar e na casa dos 

nossos idosos. Os idosos coloriram os cartões de 

Natal com imensa alegria. O Reviver entregou os 

kits com o material a ser usado, cuidadosamente 

higienizado com álcool 70%. 

Neste ano, nosso tradicional almoço de Natal não pode 

acontecer, mas o Reviver continua trabalhando para 

levar alegria aos nossos queridos idosos. O Papai Noel 

fez uma grande surpresa e chegou na casa de cada um 

dos nossos idosos para entregar os presentes de Natal e 

violetas, com toda segurança necessária.  Todos 

receberam o bom velhinho com muita alegria e emoção! 

Enviamos as fotos de cada idoso com o bom velhinho 

para os familiares e todos passaram um feliz Natal.  

Desejamos a todos um lindo Natal e um 2021 de muita 

luz! 
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    Aniversariantes  

         Dezembro 

 

Idosas: Maria do Carmo,  

Sonia e Jacy 

 

Voluntários: Robson, Nádia, Laura  

e Natalina 
 

 

 

 

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. 

“Feliz natal e próspero ano novo, são os meus 

melhores votos a toda a Família Reviver. Este ano, 

2020, foi muito difícil para todos nós:  além de 

termos vivido enclausurados em nossas casas 

ficando com muitas saudades de todos, 

especialmente da segunda casa que é o Reviver. 

Aí temos: a nossa querida e amorosa Marina, quem 

devemos muitíssimo; à  Janice e a todas as 

voluntárias e voluntários tão amados, gentis e 

cuidadosos que nos fazem sentir “verdadeiras 

rainhas e reis”; e finalmente todos nós os idosos e 

as idosas que são como verdadeiros irmãos , 

amorosos, preocupados uns com os outros, sempre 

educados e corteses. Peço a Deus Nosso Pai e a 

Jesus nosso amado Mestre que derramem sobre 

nós muitas bênçãos e também aos que estão 

doentes com a Covid. 

E como presente especial  de Natal e Ano Novo a 

toda a humanidade,  que possamos receber a 

maravilhosa vacina da Covid 19 para que todos 

possamos voltar à nossa vida normal. Beijos e 

abraços a todos. 

  Maria  Saad  

CANTINHO DO IDOSO 

REVIVER EM CASA 

RECORDAR É REVIVER 
Em Dezembro do ano passado, como fazemos 

costumeiramente nestes anos todos de Reviver, 

celebramos nossa missa de Natal na igreja de Santa 

Isabel por Monsenhor Roberto, no dia 06/12. Momento 

de agradecer a Deus por todas as bençãos recebidas 

durante o ano e pelo aniversário de 15 anos do 

Reviver. Após a missa, os idosos entoaram cantos 

natalinos acompanhados pela professora Aci. No final, 

todos foram convidados para o lanche no Reviver. 

Tivemos também nosso almoço de Natal no Circulo 

Militar e a apresentação musical dos nossos idosos com 

a professora Aci.  

Neste mês os idosos receberam o vídeo da 

apresentação de Natal do ano passado e um vídeo 

especial da Mildred cantando. Além disso nos 

enviaram mensagens de Natal e o senhor 

Waldemar nos enviou uma mensagem tocando 

flauta. Finalizamos mais um ano em ótimo estilo.  

As três aniversariantes de dezembro Maria do Carmo 

Sonia e Jacy, tem em comum um sol interior que as ilumina 

e que aquece a quem com elas convive, com grande 

alegria de viver são exemplos para nós, cada uma a seu 

modo: Maria do Carmo é uma dançarina super 

animada e não vê a hora de voltar ao Reviver, para 

bailar. Para Sônia, cozinhar para os outros é um ato de 

amor, faz sushi divinamente. Por fim, Jacy que 

completou 103 anos em 2020 e com sua incrível 

memória escreve e declama poemas.  

Feliz Ano Novo 

Amigos, voluntários, sócios, apoiadores e idosos do 

Reviver, chegamos ao final de mais um ano de muito 

trabalho e convivência com os idosos. Dessa vez de 

longe, é verdade, mas com todo amor, carinho e  

alegria de sempre.  

Deste ano atípico, queremos levar conosco os 

ensinamentos e reflexões e deixar os  

tempos ruins para trás.  

Desejamos um ótimo final de ano, com saúde e 

sabedoria. Que 2021 seja um ano de alegres encontros 

e principalmente de aprendizado com nossos queridos 

idosos e voluntários. 

Muito obrigado por estarem conosco! 


