
CRESCENDO

Grupo de apoio:
Sozinha ando bem,

mas com vocês ando
melhor!

JORNAL

Com muita alegria,
anunciamos a primeira

edição do Jornal "Crescendo
Na Vida". Apresentamos o
projeto "Laços", encontros

pré-pandemia do grupo
"Crescendo Na Vida",

experiências e vivências de
nossos idosos.

Desejamos uma leitura
prazerosa e de novas

descobertas e aprendizados
conjuntos!
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A

Encontro Pré-pandemia

 

O Grupo "Crescendo Na Vida" sempre se destacou
pela sua união, por diversas atividades conjuntas
de integração da terceira idade, fortalecendo os
laços de amizade e de vida. Acima, destaca-se o
abraço do grupo, em um encontro presencial, pré-

pandemia.
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 De responsabilidade da Ação Social Villaregia
(ASV), o projeto “Laços” é uma ação do grupo

“Crescendo Na Vida”, que, desde 2017, promove
encontros para o fortalecimento de vínculos entre

as pessoas da terceira idade. 
Ao lado, há uma imagem de uma reunião on-line
com os idosos participantes do projeto "Laços".

 

 
 Laços
Projeto Laços

A
C
O
L
H
E
R

2

Jornal "Crescendo Na Vida"



A
 

C
O
L

R

H
E

 

3

Este jornal conta com descrição de imagens, atentando-se para a
inclusão através da audiodescrição. Preocupamo-nos com a

diversidade de leitores e de acesso democrático à informação e às
atividades realizadas pela Ação Social Villaregia/Comunidade

Missionária de Villaregia.

Jornal "Crescendo Na Vida"

Encantos do meu 
jardim

Com seu olhar sensível, a participante do
grupo, Jussara, descobriu algo inusitado.
Começou a conversar com suas flores e

percebeu que ficavam mais belas e
saudáveis. Durante a pandemia,

encontrou uma ótima companhia: AS
FLORES! 

Na foto à esquerda, ilustra-se o jardim de
Jussara, com lindas flores e folhagens.

 

 



 

Bela Surpresa: Descobrimos uma escritora no grupo! 
 

Maria das Graças, participante do grupo "Crescendo Na
Vida", nos contou que durante a pandemia escreveu um livro!

Agora, estamos ansiosas para leitura, que conta sobre a
história da vida de sua mãe, uma mulher que enfrentou muitos

desafios, mas que sempre "se doou por inteiro"...
 

 

Na imagem acima, apresenta-se a capa e contra-capa do livro
"História de vida de Josefa", "Uma vida que se doou por inteiro", uma
obra de Maria das Graças Amaral, membro do grupo "Crescendo Na

Vida". Na contra-capa, há escrito:
"Fé, doação e amor,

três palavras que representam a
vida e a história de Josefa
contada com simplicidade

e com muito carinho,
por sua afilhada-filha.

Inspire-se ao ler este livro,
renove-se ao ver a caminhada

desta nobre, forte e adorável mulher."
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 Conceição viveu durante 60 anos com seu esposo. Ela
nos conta sua história com muito carinho, mas também

tristeza, pois recentemente ele faleceu. 

 

 

 

 
Nossa querida Minas Gerais

possui lindas cidades, e Maria
Aparecida foi conhecer uma

delas: a aconchegante MILHO
VERDE. Com várias cachoeiras,

Maria desbravou o lugar e
revelou uma curiosidade: a

cidade de Milho Verde não tem
milho verde! É chamada assim

por conta do sobrenome de uma
família da região. É, o milho

verde vai ter que ficar para a
próxima viagem...

 

 

 
Na primeira foto, há a imagem
de Maria Aparecida, em uma

cachoeira, localizada em Milho
Verde, distrito do município
brasileiro de Serro, Minas
Gerais. Ao lado, há uma

imagem de um dos principais
pontos turísticos do lugar: a
Igreja de Nossa Senhora do

Rosário.

 

 
Referência - Disponível em:

https://www.serro.mg.gov.br/portal/turismo/0/9/748/milho-verde.
Acesso em: 02 de jan. de 2022.
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Novos conhecimentos
Sobre Minas: Maria Aparecida em Milho Verde

Uma linda história de amor



 

 

 

Na foto abaixo, Conceição
encontra-se ao lado de seu

esposo, hoje falecido. É uma
festa de aniversário de 60

anos do casamento, bodas de
diamante. Ambos esboçam
um sorriso e, ao fundo, há
balões metalizados, em

formato de coração.

 

 

Tão bom viver dia a dia...
A vida assim, jamais cansa...

 
Viver tão só de momentos

Como estas nuvens no céu...
 

E só ganhar, toda a vida,
Inexperiência... esperança...

 
E a rosa louca dos ventos
Presa à copa do chapéu.

 
Nunca dês um nome a um rio:
Sempre é outro rio a passar.

 
Nada jamais continua,
Tudo vai recomeçar!

 
E sem nenhuma lembrança
Das outras vezes perdidas,

Atiro a rosa do sonho
Nas tuas mãos distraídas...

 

 

Canção do dia de
sempre

 

Mário Quintana
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Dona Conceição nos
emocionou ao contar como
sente falta do companheiro.
Durante mais da metade da

vida, compartilharam
momentos e construíram uma

linda família.



 

 

 

 

 

 

 

As pessoas especiais que partem
da nossa vida nunca nos deixam
por completo. E, hoje, quem nos
conta a história é Nádia, filha de
Nadir. Participante do grupo para

o qual trouxe sempre muita
alegria para todos, Nadir não está
mais entre nós, mas por meio de

nossas lembranças podemos
homenagear alguém que foi e

sempre será muito importante na
história do grupo "Crescendo Na
Vida". Nossa saudade será eterna.
Na foto à esquerda, Nádia e Nadir

se encontram juntas, sorrindo.
Ambas se encontram sentadas,

em uma reunião do grupo
"Crescendo Na Vida", do qual a

idosa SEMPRE 
irá fazer parte!
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Amor de mãe 

Novos recursos para ser feliz na pandemia:
Bordados

Maria Léia aprendeu a bordar desde muito cedo, mas
não colocou em prática durante muitos anos. As
oficinas oferecidas pelo grupo pré-pandemia

fizeram com que ela exercesse essa atividade.
Quando o isolamento social iniciou, utilizou o tempo

para investir na prática do bordado.

 



 

A história de Dona
Helena:

os laços que se mesclam
à história da Comunidade
Missionária de Villaregia

A história de Dona Helena se
mescla à história da nossa

comunidade de Villaregia: seu ex-
esposo foi o responsável por

receber e buscar os missionários
que chegavam da Itália, na década

de 80, à Belo Horizonte.
Sempre participativos na igreja,

acompanharam a criação do
Centro de Acolhida Betânia e

participaram de um dos primeiros
encontros de casais, que se
realizava no Santa Dorotéia.

Membro do Grupo "Crescendo Na
Vida", Dona Helena também
participa do projeto Laços.

 
“A minha vida é sobre ‘laços’:
porque os mantenho nos mais

diversos recantos do mundo. Sei
que há pessoas que me amam e
cuidam de mim. Não seria uma

tela que poderia nos separar. O
projeto Laços é uma esperança

que dias melhores virão”. 
 
 

Depoimento de Dona Helena, participante
do projeto "Laços".

 
 

 

 

 

A imagem, acima, é de uma
idosa, quem, de óculos, sorri, de

olhos fechados, em meio às
flores. Já a imagem de baixo é

uma foto dos primeiros
missionários da Comunidade

Missionária de Villaregia, quem
chegaram à Belo Horizonte na

década de 80.

 

Jornal "Crescendo Na Vida"

8



 

 

O Centro de Acolhida Betânia, junto à Ação Social
Villaregia/Comunidade Missionária de Villaregia te

deseja um
 
 

 

repleto de alegrias, amizades, amor, fé e
esperança.

 

 

Para participar do
Projeto Laços, ligue

para:
 

 

 (31) 97216-3689
 @villaregiasocial_cab

 

@centrodeacolhida

 

 

Nos siga nas
redes sociais:

 

2022
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O Centro de Acolhida Betânia, junto à Ação Social
Villaregia, apresenta o Jornal "Crescendo Na Vida",

tendo como protagonista o grupo da terceira idade,
os idosos. A cada dia, aprendemos mais com a

experiência, a qual também deve ter o seu lugar de
escuta. 

Todas as fotos e imagens apresentam
audiodescrição, tornando a leitura acessível. 

 

 

 

encontro
 pré-pa

ndemia 

encontro pré-pandemia

 

Aula em que os idosos podem desenvolver
a mobilidade física, visando a um estilo de
vida com exercícios e atividades físicas. 

 

Encontro pré-pandêmico, uma das reuniões
visando ao fortalecimento de vínculos e

estabelecimento de laços entre os idosos.


