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NOTICIAS DO REVIVER 
Nossa voluntária Nair, trabalhando com muito 

amor e afeto nesta arte de decorar os cartões, 

que foram entregues em homenagem ao Dia do 

Voluntário. Cada integrante fazendo e doando 

o melhor que tem de si para levar mais 

aconchego para os idosos da Família REVIVER. 

O trabalho voluntário enriquece o coração. 

Graças a ajuda de vocês, queridos voluntários, 

o Reviver segue firme diante de tantos 

desafios que 2021 nos trouxe. Desejamos que 

em 2022 estejamos juntos. Agradecemos o 

empenho e dedicação de cada um de vocês. 

No último dia 03, o REVIVER recebeu do 

Conselho Comunitário de Segurança, o 

DIPLOMA DE HONRA AO MÉRITO. Obrigada 

ao CONSEG pela linda homenagem e 

parabéns a todos que fazem parte desta 

grande família, que é o CENTRO REVIVER. 

REVIVER EM CASA 
A prática da atividade física treina o corpo e 

também a mente. Nos últimos dias, nossa 

professora voluntária Letícia tem orientado 

nossos idosos com exercícios de braços, sempre 

lembrando de que os exercícios podem ser 

feitos sentados, em lugar firme e pedindo para 

aqueles que estão com alguma restrição, que 

aguardem para outro momento. 

CANTINHO DO IDOSO 
Final de novembro, o REVIVER enviou para a casa 

dos idosos os cartões de Natal para colorir. Este 

momento é muito importante, porque os idosos 

colorem seus cartões, enquanto estimulam a 

coordenação motora, a memória e a criatividade. 

Eles sentem-se felizes neste momento terapêutico. 

Nós, do REVIVER, também nos sentimos felizes por 

poder proporcionar momentos assim aos nossos 

queridos idosos. 
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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. 
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Aniversariantes  

Novembro e Dezembro 

 

Idosas: Cleuza, Maria do Carmo e 

Sônia e a poetisa Jacy 

Voluntários: Ivo, Nair, Nádia e 

Natalina 

 

 

Este ano, apesar de desafiador, por causa do 

momento atual, foi também muito gratificante para 

todos nós da família REVIVER. 

Conseguimos manter nosso convívio com os idosos, 

mesmo por telefone, WhatsApp e outros meios 

digitais. Nossos voluntários trabalharam com o 

mesmo carinho e afeto de sempre e todos nos 

reinventamos. Voluntários e idosos enviaram 

poesias, músicas, exercícios e mensagens gravadas. 

Cada um expressando seu carinho e, graças a 

Deus, estamos bem. 

No domingo, dia 12, recebemos, junto com Papai 

Noel nossos idosos, que foram divididos em grupos 

para não haver aglomeração, com muito cuidado e 

responsabilidade, para festejar o fim de mais um 

ano.  

Cantamos o hino do REVIVER. A prof. Aci dedilhou 

músicas no teclado. Teve o momento de oração, 

dirigido pela Ivone e, por fim, a entrega dos 

presentes de Natal e da Árvore Genealógica do 

idoso, com as informações que vinham sendo 

coletadas há algum tempo. Entregamos, junto com 

o presente, os cartões de Natal coloridos pelos 

idosos e os marcadores de página para 

homenagear os voluntários. Uma obra de arte feita 

pela voluntária Nair.  

. 

NATAL DO REVIVER 

Na véspera de Natal, compartilhamos, com a 

doçura e carinho de sempre, esta música enviada 

pela querida Mildred. 


