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 A “Família Oasiana” ,      
além  das  pessoas  consagradas, 
abrange  também   a    FAMÍLIA  
OASIANA   DE   PESSOAS 
CASADAS, especialmente as 
aposentadas, e viúvos ou viúvas que  
se empenham em divulgar os 
verdadeiros valores  para que Jesus e  
Maria   estejam no pensamento  e   no  
coração  de todos. Elas  podem residir 
nas próprias casas ou no Centro  Oásis   
de Valores.
  Você  casal, viúvo ou viúva ,  – –
que se interessa pelas coisas  de Deus, 
sen t indo-se  chamado ,  venha   
conhecer-nos.
 Fale conosco!

 
                 PREÇO: R$ 45,00  CADA  LIVRO
 
Para adquiri-los,  basta depositar o valor do livro no
Banco Bradesco   -    Agência 1549-0 
Conta  corrente 166188-4,   em   nome  de  Antonio  Caliciotti.       Envie-
nos, depois,  via e-mail ou correio, o comprovante  do  depósito,  indicando  
qual   livro  deseja  adquirir e  informando  seu endereço completo. Logo  
em seguida  o  despacharemos.
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Editorial

MARIA  “CAUSA DA NOSSA ALEGRIA”, nossa Padroeira
  A invocação  dirigida a Nossa  Senhora com esse título  que, desde pequeno, já no seminário – 
menor, chamou sempre a minha atenção  na reza das ladainhas depois da oração do terço ,  é um título –
teologicamente profundo e cheio de ternura, porque renova continuamente a nossa esperança de alcançar a 
felicidade eterna, por ela ter aceitado ser mãe de Jesus  que, pela sua morte e ressurreição, no-la obteve.
 Nossa Senhora é venerada com essa denominação  no centro de Roma, num pequeno santuário, obra 
do arquiteto romano Virginio Vespignani, o qual é uma pérola de arquitetura e beleza, na Rua  São Marcelo, 
41 B. Nele trabalhou também o famoso escultor Constantino Brunidi  que,  com a mesma técnica, decorou o 
Capitólio de Washington. A imagem foi pintada por Domingos Muratori (1662-1749) sobre uma telha de 
barro cozido e colocada debaixo de um  arquinho, num beco, onde os romanos, passando, paravam e 
rezavam.
 No dia  9 de Julho de 1796, os fiéis viram os olhos de Nossa Senhora se mexerem mais de uma vez e, 
nessa circunstância, uma jovem de 16 anos, Maria Maronti, excepcional de nascimento, trazida pela mãe nas 
costas, como um fardo, até aquela imagem, ficou curada.
 O fato foi aprovado pela Santa Sé Apostólica; a imagem, cheia de suavidade, foi coroada, pelo 
Capítulo Vaticano, no 1º de novembro de 1946, o que testemunha a veracidade do fato histórico, a devoção à 
Virgem e o amor da Mãe de Deus pelo seu povo.
  Ao longo dos anos, grandes Santos, com Maximiliano Kolbe, São Vicente Pallotti, Bartolo Longo, 
São JoãoXX III, Pio XII e tantos outros foram rezar diante da imagem sagrada de Nossa Senhora. A devoção 
foi introduzida aqui no Brasil pelo Pe. Antonio Caliciotti no dia 31 de maio de 1982. Invoquemo-la 
frequentemente, dizendo: “Oh Maria, causa da nossa Alegria, rogai por nós!”. Rezemos também, 
diariamente, a sua oração.             (Pe.  Antonio Caliciotti)

      
 1. Bem ou mal, certamente estamos saindo 
(ou sairemos) da epidemia do Covid 19.  Mas 
como? 
      Existe  alguma luz que ilumine a 
humanidade toda para levá-la a encontrar e 
percorrer o caminho de uma vida de paz e de 
serenidade para todas as pessoas, tanto as boas 
como as más ?
 Certamente continuarão a surgir - como se 
costuma dizer - muitos “salvadores da Pátria” ou 
até “da humanidade”, assim como temos tido até 
hoje, os quais, porém, nunca salva(ra)m coisa 
alguma  ou  até  pior(ar)am  a  situação  já     ruim. 
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PALAVRA DA FONTE DA VIDA

A caminho de um Mundo 
Novo: igual, melhor ou pior ?
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NOSSO SITE ESTÁ 
DE CARA NOVA!

www.oasiscentrodevalores.com

ACESSE SEU CONTEÚDO

AÍ ENCONTRARÁ MUITAS INFORMAÇÕES

E TAMBÉM O CONTEÚDO DESTE JORNAL

(VÍDEOS, MENSAGENS, EVENTOS).

CURTA NOSSA PÁGINA NO FACE:
santuário de jesus crucificado 

no YouTube: Família Oasiana Consagrada

PRÓXIMO  ENCONTRO  AQUI NO 
SANTUÁRIO

De 26/fevereiro a 01/março-2022
Tema: Ser discípulos de Jesus

2021
mercedesrosa218@gmail.com

sonia.apmercado@gmail.com

 Neste número do Boletim de início de ano, apresentamos a 
programação  anual dos nossos Encontros  no Santuário de Jesus  
Crucificado e de Nª Senhora “Causa da Nossa Alegria” em Campos do 
Jordão.
 A pandemia do Covid 19 nos fez sentir, mais do que qualquer 
outro inconveniente, que a nossa vida tem sentido somente se for vivida 
na fé em Deus.  Quer dizer, a vida nos foi dada por Ele  para que a 
vivamos como seus filhos amados, procurando conhecê-lo  e amá-lo 
querendo o bem – físico, material e especialmente espiritual – dos 
demais seus filhos, todos eles  nossos irmãos.
 Por isso, com os nossos Encontros,  abre-se o caminho para que 
O conheçamos aos pés da cruz, sentindo,  em Jesus crucificado, todo o 
seu amor por nós, e assim vivamos com Ele, semeando o bem por onde 
passarmos, a fim de que  –  na hora de nossa morte, que pode acontecer a 
qualquer momento –, Ele nos acolha na felicidade do seu Amor divino e 
eterno.

CALENDÁRIO DOS ENCONTROS PREVISTOS PARA 
O ANO DE 2022

- De 26 de fevereiro a 01 de março – Carnaval
- De 16 a 19 de junho – Corpus Christi
- De 29 a 31 de julho – vocacional, para jovens *
- De 04 a 07 de setembro 
- De 12 a 15 de novembro

 Nossos encontros são de FORMAÇÃO E DE VIVÊNCIA. São 
dias de reflexão, oração, palestras, filme, Celebrações Eucarísticas e Via 
Sacra.  O local da realização é sempre o Santuário aqui em Campos do 
Jordão, que oferece as acomodações num ambiente simples, porém 
muito bonito e agradável. Para os grupos que vêm de fora, costuma-se 
proporcionar um passeio diurno na cidade, antes do início do Encontro.
 Todas as atividades são realizadas com a colaboração de 
voluntários e especialmente da FAMÍLIA OASIANA CONSAGRADA.
 Veja as suas possibilidades. Parcelamos  o pagamento de sua 
estada aqui na nossa casa.  Comunique-se conosco e agende a sua 
participação. Não deixemos para amanhã aquilo que podemos fazer 
hoje!
 (11) 98641-9506 com Sonia  (18) 998059645 com Mercedes
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E isso  porque as pessoas ou grupos pensam e agem 
sempre em vista dos próprios interesses egoístas ou 
porque são levados por uma ideologia, que  visa 
sempre somente um aspecto da verdade, excluindo 
os demais, e que, por isso, se torna deletéria. 

    2.  Para que a verdade social  (o bem para 
todos) prevaleça, deve sempre abranger e equilibrar 
a liberdade, a igualdade e a participação das 
pessoas.  É tarefa difícil, mas é o único caminho  da 
harmonia,  da paz e da prosperidade geral da 
sociedade, dado que esses três valores  fundamentais 
constituem o respeito para com a dignidade humana 
e que , por isso  –  pelo menos teoricamente  –,   já 
foram também a bandeira da Revolução Francesa. 
Toda pessoa, toda instituição, civil ou religiosa,  
deve estar imbuída desses valores; sem eles, é 
impossível a convivência social.
       Um futuro  melhor da nossa civilização deve 
ser permeado, necessariamente, como que por um 
novo fermento, por esses valores. Caso contrário, 
essa epidemia que nos atingiu nos levará para uma 
sociedade cada vez mais polarizada em categorias 
sociais injustas e mais desastrosa do que a presente.

  3. Esses três valores essenciais da pessoa 
humana promanam de sua origem, que é Deus,  
princípio, inclusive, de tudo o que é bem e bom. 
     Com efeito Ele, por ser o AMOR verdadeiro 
e perfeito, é uma sociedade  –  embora espiritual –  
livre, igual e participativa, a ponto de formar uma 
unidade perfeitíssima, um só Deus em três pessoas: 
Pai, Filho e Espírito Santo. 
  E Ele criou o homem à sua imagem e 
semelhança, para que formasse, também este, uma 
família ou sociedade semelhante à sua e, assim, ela 
ser,  por sua vez,  uma unidade na  paz e na  alegria 
humana através do respeito e do amor recíproco.

 SOBRE O ENCONTRO DE NOVEMBRO/2021

 Após as dificuldades vividas por todos com a Pandemia  – 
as restrições  e os distanciamentos necessários  –, finalmente, 
depois de vários meses paralisados,  de 12 a 15 de novembro, 
tomando as devidas precauções,  realizamos nosso Encontro de 
Formação aqui no Santuário. 
 Estiveram presentes pessoas de cinco cidades paulistas  – 
Assis, Campos do Jordão, Tarumã, Florínea, São Paulo (capital) – e 
também de duas paranaenses  –  Bandeirantes e Maringá.  Cada 
um, naturalmente, trouxe em sua bagagem muito desejo de 
encontrar-se com Deus neste lindo lugar.  E, para muitos, tudo foi 
maravilhoso e até superou as expectativas.
 O assunto tratado e vivenciado foi São José e suas Virtudes.  
Através das palestras, Celebrações Eucarísticas e demais 
momentos de oração e partilha, cada um compreendeu que esse 
grande Santo, Patrono Universal da Igreja, teve uma vida permeada 
pela fé, esperança e caridade e por todas as demais virtudes 
(fortaleza, justiça, prudência). Ele  as exerceu  em grau máximo.
  Podemos dizer que José foi um homem exemplar que 
escutou  e compreendeu a vontade de Deus na sua vida  e, na 
humildade, foi um fiel cumpridor  dessa vontade divina. Ele 
enfrentou e superou todas as dificuldades e hoje é merecedor de 
toda a admiração e afeto pelo papel que exerceu na história da 
salvação.
 De São José podemos tomar todos os bons  exemplos de 
trabalho, humildade, mansidão, coragem,  amor, enfim. Um pai por 
excelência, o verdadeiro guardião do Redentor!
 Na avaliação feita quase no final do encontro, pudemos 
perceber o quanto os participantes aproveitaram o momento ali 
vivido, assim como as experiências de oração e contemplação 
diante das imagens de Jesus Crucificado e  de Maria Causa da nossa 
Alegria. 
 Durante os dias de encontro, São José providenciou um 
clima favorável  e cada um contribuiu com seu  anseio espiritual de 
desfrutar do lugar e do conteúdo ali escutado. Estamos contentes e 
desejosos de que todos possam voltar a reviver  esses momentos 
formativos tão importantes para nossa vida espiritual, aliás, a que 
mais precisa ser alimentada. Agradecemos a Deus por tudo e por 
todo o trabalho humano envolvido nesse evento, especialmente o 
trabalho dos voluntários.
         
 Mercedes – FAMÍLIA OASIANA CONSAGRADA

      Devemos, pois, voltar para Deus.  A  
nossa mente e o nosso agir devem ser conduzidos por 
Ele. Caso contrário, a nossa existência, repito, será 
um desastre, fonte de amargura  para nós e para os 
outros, nesta terra, e de infelicidade eterna, na outra 
vida que nos aguarda.

     7. Os Dez Mandamentos são a vontade de 
Deus que nos deve guiar na construção de um mundo 
melhor. Devemos, pois,  conhecê-los. Você os 
conhece?  Você os tem presente no seu agir,  na sua 
maneira de viver, no relacionamento com os outros?
    Se os tiver esquecido, lembre ao menos o 
seu resumo e o aperfeiçoamento que Jesus fez neles: 
“Amai-vos uns aos outros como eu vos amei” (Jo 
15,12). 
     Que cada ser humano, filho amado de 
Deus, seja  mensageiro dele, com a sua vida e sua 
palavra sempre com atitudes de respeito e amor para 
com todos, merecedores ou não! 
 Um fraterno abraço,
  Pe . Antonio Caliciotti

Os valores da liberdade, 
igualdade e participação – 

vividos em harmonia entre si – 
são o tripé da construção da 

nova humanidade querida por 
Deus e por nós

        Se isso não acontecer, nunca haverá paz, 
bem-estar, gosto verdadeiro de viver neste mundo, 
como de fato não houve até hoje, embora se diga que 
“viver neste mundo seja, sim, como passar por um vale 
de lágrimas, onde, porém, se chora com gosto”.  A 
sociedade humana, sem a prática desses valores, será 
como um fruto que,  destinado a ser genuíno, saboroso 
e nutritivo e, assim, fonte de vida, torna-se ao 
contrário, podre e mal cheiroso, que simplesmente faz 
mal, quando não leva a doenças graves e até mortais.

     4. Especialmente para o contexto de hoje, o 
bem da sociedade e de cada pessoa  está no conforto 
material, no dinheiro que lhe permita  gozar a vida  –  
embora esse gozo, para a maioria, quase nunca se 
realize  –  e, por isso,   não passa de pura ilusão. 

    5.   O mundo, a vida e  a civilização que 
devemos almejar e construir devem se tornar  um 
relacionamento com os outros – sejam eles quem 
forem.  Em primeiro lugar,  não querendo para eles o 
que não queremos para nós e, em segundo, desejando-
lhes o melhor possível, tal qual desejamos para todos. 
   Teremos gosto  de viver se não explorarmos os 
outros e, na medida do possível, se os ajudarmos a 
conseguir o que procuramos fazer de bom para nós. A 
verdadeira alegria é esquecer o “eu” e querermos o 
“nós”, que abrange todos.

      6. Tudo isso, porém, permanece utopia se 
não procurarmos ter Deus, o seu amor, em nossa mente 
e  coração. Nós somos como os carros: eles andam se 
houver  bom combustível, que, para nós, é somente 
Deus, o seu amor ou temor.  A pessoa indiferente para 
com Deus leva uma vida sem sentido, infeliz, para si e 
para os outros, agora e na eternidade.
   Os valores  da liberdade, igualdade e 
participação são esse combustível de Deus, do seu 
amor. Encontramo-los unicamente nele,  porque  
somente Ele é o verdadeiro Amor, do qual  os valores 
são simples especificações essenciais.

Encontro de novembro/2021

NOVEMBRO/2021


	Page 1
	Page 2

