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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, a mulher da  Esperança
 Criatura humana nenhuma sofreu como Maria, MAS TAMBÉM NINGUÉM VIVEU 
UMA ALEGRIA TÃO INTENSA E  ETERNA  COMO ELA. O seu sofrimento pode ser 
imaginado e  descrito: “Uma espada transpassará a sua alma” (Lc 2,35). Foi a dor de ver Jesus, 
seu filho e Deus, morrer. A sua alegria, porém, em vê-lo ressuscitado, ninguém  poderá descrevê-
la, pela sua intensidade e  duração  eterna.
 A sua vida, desde a Anunciação, foi sempre uma contínua expectativa,   às vezes com 
alegria – como na espera do nascimento de Jesus  –,  às vezes com ansiedade  e sofrimento diante 
de um futuro desconhecido  –  como na fuga para o Egito, na perda de Jesus no templo de 
Jerusalém, na saída dele de casa para se dedicar ao Apostolado, no qual muitas vezes encontrava 
rejeição e que, no fim, levou-o a ser crucificado como um malfeitor.
 Seja qual fosse a sua expectativa diante dos acontecimentos da vida de Jesus, alegre ou 
triste, ela enfrentou tudo numa confiança cega em Deus, que quer o bem, mas pode permitir o mal, 
para  transformá-lo em bem, se nós o enfrentarmos unidos e por amor a Ele e pela salvação da 
humanidade.
 Imitando-a, enfrentemos, a exemplo dela,  a pandemia do Covid 19, a guerra na Ucrânia  – 
que, a uns mais e a outros menos, está atingindo também a todos nós –,  além das demais 
contrariedades da vida, inclusive a pior, que é a morte, numa expectativa de confiança cega em 
Deus, que em Jesus morreu por amor a nós.

       1. Eu tinha uns nove anos e ainda acontecia  
a Segunda Guerra Mundial, quando aprendi e 
experimentei o que era a “guerra”. Invasão de 
soldados alemães,  assaltando até as nossas 
casas; aviões  metralhando pessoas e 
bombardeando cidades e aldeias, reduzindo-as a 
simples cemitérios e escombros; minas mortais, 
espalhadas por toda parte, especialmente nas 
estradas, estraçalhando pedestres; de noite, fuga 
pelas gargantas das montanhas para nos 
proteger das bombas; a toda hora pessoas 
pedindo um refúgio nas nossas casas de sítio, 
etc... Uma horrível tragédia humana, 
desencadeada  pela arbitrariedade de uma 
pessoa  chamada Hitler,  imbuída  de   estúpidas 
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 Deus é uma Família: Pai, Filho  e Espírito Santo. Uma família 
unida no amor de tal forma a ser uma Unidade perfeita: Um só Deus.
  Ele criou o homem “à sua imagem e semelhança” para este 
também, por sua vez,  formar, com as outras pessoas, uma Família de 
amor, semelhante àquela, divina, vivendo no amor entre eles. 
  Por que Deus é e quer que a humanidade seja uma unidade do 
amor? 
 Porque a sua natureza divina, a sua  essência, é o Amor,  fonte 
única da verdadeira  Felicidade, que ele deseja também para os seus 
filhos. É o Pai amoroso que quer que os seus filhos participem de sua 
verdadeira e eterna felicidade, que é o seu Amor divino
  Com efeito, o  Amor de Deus, que é o mais verdadeiro e 
perfeito, é querer  a felicidade plena dos outros. Felicidade essa que, 
nesta terra, é paz, especialmente a interior – que experimentamos 
vivendo neste Amor  Divino, na sua Vontade amorosa – e, na outra 
vida, é “plenitude de felicidade” por tê-la e senti-la  no seu amor de  
Criador e Pai.
            As pessoas que não vivem no amor divino  – formando com os 
outros uma família de amor –, não têm e não terão essa paz que brota 
unicamente dele, do cumprimento da  vontade  divina. São como 
filhos que não querem saber de viver conforme a finalidade  para a  
qual foram criados. Diria que não querem fazer parte da  Família do 
Pai, vivendo  amorosamente com os irmãos. Embora criados para ser 
luz em Jesus, eles escolhem ser trevas apegados aos prazeres 
efêmeros do mundo.
  A vida é realmente tal quando, nesta terra, a pessoa tem paz 
interior – geradora, em geral,  também da paz exterior –,  e alcança a 
felicidade eterna no Céu. 
  Jesus - Deus que se fez homem, para   manifestar aos homens 
o seu amor –,  um dia disse: “Eu sou a luz do mundo; quem me segue 
não andará nas trevas, mas terá a luz da vida”(Jo 8,12.)   Quem vive 
na luz de Jesus, que é o Amor divino, vive na luz da vida, isto é, 
caminha na estrada que nos dá paz agora na  terra e   felicidade  na 
eternidade. 
 Cada um de nós, então, se pergunte: 
-  A humanidade vive como Família de amor, segundo a Vontade de 
Deus? Eu sou luz para ela?
-  Jesus é a luz do Amor, a luz da vida, que levo comigo para iluminar 
o caminho do meu dia a dia?
- Diante da visão divina da Família humana, o que pensar da guerra, 
da invasão da Ucrânia?
         Desestruturou-se e dividiu-se  a humanidade como reflexo da 
Trindade. As trevas do egoísmo, pelo menos momentaneamente, 
obscureceram a luz do Amor, como quando mataram Jesus.  
Procuremos, no entanto, ressuscitar com ele. São os votos da Santa 
Páscoa.

“Este é o dia que o Senhor fez 
para nós: alegremo-nos e nele 
exultemos”!  (Salmo 117)

FELIZ PÁSCOA !

 “Sua Mãe e seus irmãos (parentes) chegaram até Jesus , mas 
não podiam abordá-lo por causa da multidão. Avisaram-no então: 
'Tua Mãe e teus irmãos estão lá fora, querendo te ver'. Mas ele 
respondeu: 'Minha Mãe e meus irmãos, são aqueles que ouvem a 
Palavra de Deus e a põem em prática' (Lc 8, 19-21)”.
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ideologias,  desejosa  de poder, fama e glória; 
homem frio e impiedoso que, no fim, se suicidou, 
diante de uma derrota por ele inimaginável.
  

  2. Depois da guerra o mundo se reergueu e as 
novas gerações, na maioria, nem sequer tomaram 
consciência dela, senão nos manuais de história. Em 
seguida a ciência e a tecnologia nos proporcionaram 
uma globalização econômica e social que parecia 
não querer permitir mais essa “vergonha humana” da 
guerra, embora fogos de lutas e guerrilhas, pra cá e 
pra lá, tenham sempre voltado  a crepitar.
 Lamentavelmente, porém, nos enganamos. 
Sob as cinzas de uma paz interesseira e aparente, 
houve sempre pessoas maldosas, sem Deus e, por 
isso, sem humanidade, que voltaram a se “armar até 
os dentes” e com novas armas, como as nucleares, de 
capacidade destrutiva  inimaginável. Isso sempre  
para satisfazer  a inconsciente sede de vaidade e de 
domínio, à qual se chega  quando se esquece Deus, a 
dignidade divina das pessoas e a fraternidade. 

 3. Assim, Wladimir Putin - ditador da Rússia, 
resíduo humano das ideologias ditatoriais da última 
guerra mundial –, agora invade  a Ucrânia – país  de 
44 milhões de  pessoas –  para ampliar o seu poderio 
econômico, bélico e imperialista. 
  Essa invasão, ainda em curso, já matou – com 
bombas, mísseis e outras armas letais –, milhares de 
pessoas e praticamente destruiu  o país, atingindo a 
infraestrutura habitacional, hospitalar, viária, 
elétrica, e de comunicação e  abastecimento, 
deixando, assim, o povo desprovido de luz,  água, 
comida e assistência médica;  constrangendo, dessa 
maneira, milhões de pessoas, na maioria mulheres e 
crianças, a abandonar as próprias casas e o país,  sem 
poder levar nada, deixando tudo para trás,    inclusive   

 ORAÇÃO DIANTE DE  JESUS 
CRUCIFICADO

Jesus, meu Deus e Senhor, obrigado por ter-me trazido 
aqui, aos pés de sua cruz, para eu  contemplá-lo nesta imagem, 
na qual, embora de maneira limitada, posso perceber todo o 
seu sofrimento e o seu amor por mim. 
 Quem construiu essa cruz fui eu,  ofendendo a Deus, 
desobedecendo-lhe, rejeitando a sua bondade de Pai que quer 
guiar-me para a eterna felicidade do Seu Amor, levando-me a 
respeitar e amar os outros.
 Jesus,  você veio ao mundo por mim, para procurar-
me, para ensinar-me o verdadeiro caminho da felicidade e 
para obter-me e conceder-me o perdão da Santíssima 
Trindade e a Vida divina, que é o verdadeiro Amor. 
 Você é o rosto da bondade e da misericórdia 
inexaurível de Deus, por isso quer me salvar!
 Dentro de mim pairam as trevas da incompreensão 
quanto ao verdadeiro sentido da vida. Venha, com a sua divina 
Luz da Verdade, que é o Amor, iluminar a minha mente e guiar 
os meus passos.
 Dentro de mim existe tanto egoísmo. Venha, com a 
Sua infinita bondade e misericórdia, para que  eu viva, por 
amor a Deus, servindo os outros.
 Dentro de mim há tanto rancor e maldade. Venha, com 
a sua mansidão e  humildade, dar-me  a sua capacidade de 
perdoar e querer o bem de todos. 
 Ó Senhor, dê-me o dom das lágrimas, do 
arrependimento, para obter o perdão do mal cometido e, 
assim, reencontrar a liberdade, a paz e a alegria da vida.     
 Enfim, conceda-me o desapego de todas as pessoas, 
para que eu lhes queira bem, e muito bem,  mas  por  seu amor 
e não somente por simples sentimentos passageiros ou por 
interesses.  E desprenda-me também de todos os bens - 
materiais, físicos e espirituais que, afinal, é você, meu Deus, 
que me deu e me dá - para que coloque tudo a serviço do 
Evangelho e do verdadeiro bem, meu e dos outros, 
especialmente dos mais necessitados. 
 Jesus me abrace. Que eu viva  e morra no seu Amor. 
Assim seja.

É a “ Palavra” que traduz a sua essência, o seu ser 
divino e humano: “Amai-vos uns aos outros como eu 
vos amei” (Jo 15,12).
  Ele  não veio ao mundo para invadi-lo, e sim 
morreu para que tivéssemos a verdadeira vida.

  7.  A vocês, mandatários, que invadem outros 
territórios,  gostaria de lembrar  as Palavras de Jesus:  
“Fui  eu que os escolhi e os designei  para 
governarem  o vosso país, produzindo bons frutos, 
frutos que permaneçam” (Jo 15,16), frutos de vida; 
assim como “Eu vim para que todos tenham vida e a 
tenham em abundância” (Jo. 10,10).
 Sejam, pois, como o “bom pastor que dá a 
vida para as suas ovelhas”,  para o seu povo, e não 
ladrões de outros países para roubar, destruir e 
matar (Jo 10,10).  Wladimir Putin, é um seu irmão 
em Deus que lhe fala: volta, com o seu exército e 
armas mortíferas, para casa. Se não o fizer, daqui a 
pouco tempo ainda, estará diante do tribunal de Deus 
para ser condenado à infelicidade eterna  por não 
estar aberto ao Amor divino, único bem na outra vida. 
Abra já o seu coração ao Amor de Deus! Suplico!
 Queira Deus, amigos leitores, que quando 
chegar às suas mãos esta publicação, o mundo esteja 
mais pacificado e os sofrimentos e rancores tão 
destrutivos estejam amenizados.
 A todos um abraço. 
 Pe. Antonio Caliciotti

    

pessoas  queridas, e  ir esmolar refúgio e sustento em 
países vizinhos, já saturados pela imigração forçada de 
africanos  e asiáticos.

  4. Essa invasão foi e é lastimada e rejeitada 
pela quase totalidade dos países do mundo que, de uma 
forma ou outra, já isolaram a Rússia. Naturalmente 
também o povo russo está sofrendo com diversas 
opressões e proibições injustas  –  impostas por  
Putin–,  e pelas retaliações externas, que naturalmente 
prejudicam a economia interna do país, embora 
atinjam também o mundo todo. Quebrou-se a 
globalização mundial pretensamente unificadora e 
benéfica à  humanidade toda.

   5. Essa descrição dos atuais acontecimentos 
deste horrível conflito, naturalmente, é incompleta,  
todavia foi feita para relevar que todos nós, da 
humanidade toda, pelo nosso comportamento de ser e 
agir  – que muitas vezes desrespeita a pessoa humana –, 
somos, pouco ou muito, culpados por essa guerra. 
De maneira particular, refiro-me a nós cristãos, 
discípulos e missionários de Cristo.  

  6. Por quê?  Porque,  assim como se torna 
impossível fazer o pão se o fermento não presta, nunca 
teremos paz verdadeira e duradoura se não vivermos 
verdadeira e integralmente a nossa fé, que  é a de 
verdadeiros Filhos de Deus e de discípulos   de Jesus, 
criados e remidos para amar e difundir o amor, única 
fonte de paz nesta vida e  de felicidade plena na outra.   
 Jesus, depois da ressurreição, nas suas 
aparições aos Apóstolos,  saudava-os dizendo-lhes: “A 
PAZ ESTEJA CONVOSCO”. Mas  essa paz 
verdadeira, humana e divina, ele a condicionava a 
estarmos com ele. Com efeito, dizia:“No mundo tereis 
só tribulações, é somente em mim que tereis paz, 
porque eu venci o mundo” (Jo. 16,33). 
  Mas o que significa “estar com Jesus” ?
 Ele mesmo no-lo diz: “permanecer na minha 
palavra (conhecer e praticar o meu ensinamento), 
serem  meus discípulos, porque a minha palavra é a 
verdade e ela vos libertará”  (Jo 8, 31-32).   
   A Palavra de Jesus é sempre de respeito, de 
bem, de amor  e não de egoísmo,  exploração e 
injustiça;  ela sempre liberta, nunca escraviza.
 Mas qual é essa “Palavra” (esse ensinamento 
libertador de toda escravidão, que devemos conhecer 
e praticar) ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

“Guerra: massacre
insensato” 

                    (Papa Francisco) 

PAZ !

CALENDÁRIO DOS NOSSOS 
PRÓXIMOS ENCONTROS:

De  21 A 24 de Abril
De 16 a 19 de Junho
De 29 a 31 de Julho (jovens)
De 04 a 07 de Setembro
De 12 a 15 de Novembro

INFORMAÇÕES:
(12) 36623914
(11) 986419506
(18) 998059645

Reúna seu Grupo e venha 
participar!
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