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 1. A Igreja é formada por pessoas 
chamadas “santas”, entre as quais existe uma 
comunhão de bens. Por isso se diz “a comunhão 
dos  santos”.

Essas pessoas são todos os batizados, que 
são chamados “santos” por dois motivos: 

Primeiro,  porque eles são unidos a Cristo 
- que é  o Santo e a fonte da santidade  - assim 
como o galho está unido ao tronco e o membro à 
cabeça. Nessa união a santidade de Cristo é por Ele 
transmitida aos seus membros, embora estes,  com

1. Nos dias 06,07 e 08, realizamos a XVI OASIÁPOLIS 
(Encontro). Foi  um presente de Jesus neste ano da Fé. O tema foi a 
Encíclica: “Lumen fidei” (A Luz da Fé). Foram três dias de reflexão, 
de oração e de alegre confraternização. Vimos como a fé nasce da  
contemplação do amor de Jesus que morre na cruz por nós, por mim,  e 
refletimos também como ela nos leva à verdade – que é o amor 
verdadeiro – sobre Deus, sobre as coisas e sobre  a pessoa humana.

A fé nasce, pois, do amor, leva-nos a descobrir a verdade do 
amor e a viver amando, fazendo o bem. Ela é a LUZ que ilumina o 
caminho que devemos trilhar para alcançar a felicidade, que tanto 
almejamos. Sem a fé, a  vida tem como horizonte simplesmente a 
morte e se torna um absurdo.

2. Iniciamos os trabalhos para reconstruir o muro de arrimo 
do nosso “Centro Oásis  de Valores e de Espiritualidade” e do 
“Calvário”, que tinha caído. São trinta e quatro metros de 
cumprimento, com três e meio, em média, de altura. O custo será de 
oitenta mil reais, bastante alto para nossas possibilidades.  Mas 
devemos reconstruí-lo para salvar o Centro e o Calvário. Quem puder 
nos ajudar, faça-o, por favor. Jesus crucificado saberá 
recompensá-lo. Refeito o muro, iremos lançar a devoção a Jesus 
crucificado, fonte da nossa fé, do perdão dos nossos pecados e da 
Vida divina que recebemos no dia do nosso Batismo e que nos tornou 
Filhos de Deus.

3.  No feriado de Novembro, nos dias  15, 16, e 17, teremos a  
última OASIÁPOLIS (Encontro) do Ano da fé. Os feriados, em 
geral, são transcorridos em diversão ou passeios. Desta vez, unamos o 
agradável ao útil, colocando Deus em primeiro lugar. É Jesus que nos 
convida para esse Encontro. Precisamos nos encontrar com Jesus, que 
nos ama tanto, para um momento  de colóquio com Ele e ver como 
anda o caminho de nossa vida. É ele, o divino Pastor, que está nos 
guiando, ou saímos do seu rebanho e estamos perdidos por aí? Você é 
nosso convidado especial !
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Maria, Modelo de esposa
Maria era esposa de José. Ela, José e Jesus formavam uma família.

Certamente uma família toda particular, pois ela tinha concebido por obra do Espírito Santo, 
Jesus era Deus feito homem, e José, esposo de Maria, mas com a finalidade específica de ampará-la e 
cuidar do menino. Por isso foi uma família santa: a “Sagrada Família de Nazaré”. 

A característica, a essência do matrimônio de Maria com José foi o amor verdadeiro entre os dois. 
Maria amava José  - por ser o Anjo humano que Deus tinha colocado ao seu lado para ajudá-la a cuidar 
do filho -  assim como José, por sua vez, amava Maria com um amor de máximo respeito, por ela ser a 
mãe de Jesus, e cercando-a de todo cuidado para que tivesse plena condição de tomar conta do seu Filho 
divino. Esse amor recíproco, além de ser de profundo respeito, era  de fidelidade e pela vida toda.

O amor de Maria para com José tinha também uma dimensão eterna: queria vê-lo eternamente 
feliz. Por isso, com o seu intenso amor de “cheia de Graça”, queria iluminá-lo e conferir-lhe força no 
cumprimento de sua divina missão. O amor verdadeiro, com efeito, faz-nos compreender a Vontade de 
Deus a respeito do nosso dever e dá-nos força para cumpri-la,  porque ele é o mesmo amor de Deus que 
nos ilumina e nos encanta. E quem vive atendendo à vontade de Deus, no cumprimento dos seus 
deveres, terá a felicidade eterna.

Esposas, imitem Maria no seu amor. Amai os vossos maridos! Esposos, imitem José no 
cumprimento de sua missão. Amai as vossas esposas ! “O homem não separe o que Deus uniu”          
(Mt 19,6).

CONVITE
Última Oasiápolis  de 2013 
De  15 a  17 de Novembro

Primeira Oasiápolis de 2014
De 01 a 04 de março (Carnaval)

Reúna seu grupo!
Local: Recanto Oásis (Campos do Jordão)

“Em vista disso, eu peço que vocês sejam 
revolucionários, que vão contra a corrente; sim, 
nisto peço que se rebelem: que se rebelem contra 
esta cultura do provisório que, no fundo, crê que 
v o c ê s  n ã o  s ã o  c a p a z e s  d e  a s s u m i r  
responsabilidades, que não são capazes de amar 
de verdade. Eu tenho confiança em vocês, jovens, 
e rezo por vocês. Tenham a coragem de 'ir contra a 
corrente'. Tenham a coragem de ser felizes!”  
(Papa Francisco, aos voluntários da JMJ Rio 
2013).

Ainda ressoam em nossos ouvidos essas 
sábias palavras do Santo Padre no Rio de Janeiro, 
entre tantas outras.

Tive a oportunidade de trabalhar como 
voluntária e usufruir de uma experiência ímpar de 
conivência, de aprendizado, de confraternização e 
de alegria. Conviver com o diferente e enfrentar 
desafios foi nossa marca registrada, em meio a 
muita solidariedade e num mágico clima de paz!

De fato, é acreditando na juventude e no 
seu potencial que a sociedade pode evoluir, pode  
aperfeiçoar-se e continuar ousando melhorar o 
mundo. 

E o que dizer da coragem de ir contra a 
corrente? Isso vale também para todos nós. Não 
nos conformemos com aquilo que é cômodo. 
Busquemos cada vez mais ser discípulos 
missionários de Jesus Cristo, custe o que custar. 
Somente assim estaremos cumprindo o convite 
que Ele nos faz em Mateus 28,29: “Ide e fazei 
discípulos entre todas as nações”.  

Mercedes dos Santos Rosa (FOC).

ADQUIRA NOSSOS LIVROS

        JOVEM,   venha    fazer   parte         da     nossa

 “Família  Oasiana  Consagrada”.   O   nosso  ideal é

 transfomar  o  mundo  vivendo  e  transmitindo     os

 verdadeiros valores.  Fale conosco. E-mails:

 peantonio@bol.com.br

                 msrosa@femanet.com.br

                                     soniamercado@bol.com.br

PREÇO  PROMOCIONAL: R$ 45,00  CADA  LIVRO

Para adquiri-los  basta depositar o valor do livro em 
Conta corrente:  Banco Bradesco   -    Agência 1805 8 
Conta  6188-3,    em   nome     de    Antonio  Caliciotti. 

Envie-nos, depois,  via fax ou correio, o comprovante  do 
depósito,  indicando  qual   livro  deseja  adquirir e  informando  
seu endereço completo. Logo  em seguida  o  despacharemos.

       
RELEMBRANDO A  

JORNADA
 MUNDIAL DA 
JUVENTUDE  

São Francisco de AssisSão Francisco de Assis

CONVITECONVITE

Acesse e divulgue 
nosso novo site:

www.oasiscentrodevalores.com
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o pecado, possam se fechar  a  ela.
Segundo, porque na Igreja se encontra “a 

plenitude dos meios de salvação” que são os 
sacramentos, especialmente a Confissão e a 
Eucaristia, pelos quais Cristo comunica a sua 
santidade, isto é, o seu perdão e o seu Amor divino, 
que é a sua vida.

Mas, o que é a santidade?
Santidade é viver no amor de Jesus, 

amando a Deus, através do bem que fazemos aos 
outros e a nós mesmos, por sermos todos filhos 
amados dele; é pensar,  projetar, agir, trabalhar, 
ganhar dinheiro e gastá-lo, estudar, alegrar-se e 
sofrer, em benefício dos outros e de nós mesmos, 
por amor a Deus, nosso Criador, Pai e Salvador em 
Jesus.

Por isso, a vida da Igreja, dos batizados, é a 
santidade, o amor, o cumprimento da vontade 
amorosa de  Jesus por parte de cada membro.

Jesus, na Igreja, é como a Cabeça. Cada 
membro é chamado a deixar-se guiar por Ele, pelo 
seu Espírito de Amor, viver nele, deixá-lo viver em si. 
E é nessa vida divina – cumprimento da vontade 
divina de amor dele - que o nosso dia a dia adquire 
valor eterno de felicidade.

2.  Quem nos diz que na Igreja Jesus é como a 
cabeça é São Paulo, quando afirma que  a Igreja, 
formando em Jesus, através da união dos batizados 
com Ele, uma unidade, é  como um corpo, no qual 
Ele é a Cabeça, e os batizados, os  membros. 

“Ele foi posto como Cabeça da Igreja, que é 
o seu Corpo” (Ef. 1,22-23).  

“Vos sois o Corpo de Cristo e sois seus 
membros, cada um por sua parte” (1 Cor 12,27). 

Jesus, por sua vez, se comparou a uma 
árvore, em que Ele é como o tronco e os batizados 
como os ramos. (Cf. Jo 15,1).

Olhando as nossas capacidades  através da luz 
de Jesus - que recebemos especialmente nos 
encontros com Ele na Oração e na Eucaristia - cada 
membro deve descobrir a sua função e cumpri-la 
com a maior dedicação. A uns, Jesus chama para a 
vida sacerdotal; a outros para a vida consagrada; a 
outros, ainda, para formar um lar.

 Estamos exercendo a nossa função e 
cumprindo-a com a máxima responsabilidade? 

Atualmente a Igreja traduz e sintetiza  essa 
nossa tarefa de membros da Igreja com duas palavras: 
devemos ser discípulos missionários de Jesus.

Encontramos o entusiasmo e a força para 
cumprir a nossa função nos Sacramentos, 
especialmente da confissão (sacramento do 
perdão) e da Eucaristia (sacramento do amor sem 
limites), que nos ajudam a viver no amor.

A comunhão ou união entre os batizados 
significa colocar, a serviço de quem precisa, todos os 
bens espirituais e materiais  de cada um. “Tudo o que 
o verdadeiro cristão possui, deve considerá-lo como 
um bem que lhe é comum com todos, e sempre deve 
estar pronto e disposto a ir ao encontro do indigente 
e da miséria do próximo” (Catech. R.1.10,27). Isso 
também se a pessoa necessitada não for batizada,  
porque é uma pessoa e também ela é chamada a se 
incorporar em Cristo por sua morte e ressurreição. 

Os primeiros cristãos, com efeito, “Punham 
tudo em comum” (At 4,32). O cristão é um 
administrador dos bens do Senhor (Cf. Lc 16, 1-3).

4.  A comunhão dos santos  em        Cristo,  
não acontece  somente  entre  os  vivos,          mas 
continua também com os falecidos.          A morte 
terrena não destrói a união com Cristo e   em Cristo. 
Aliás, essa comunhão é fortalecida pela transmissão 
de bens espirituais.     “Pelo fato de os habitantes 
do Céu estarem unidos mais intimamente com 
Cristo, consolidam com mais firmeza na santidade 
toda a Igreja. Eles  não deixam de interceder   por

Tanto no corpo, quanto na árvore, existe uma 
intercomunicação de vida, e assim acontece também na 
Igreja, na qual o Amor de Cristo - Cabeça, tronco - é vida 
divina para todos os membros e, da mesma forma, a 
vivência nesse amor, por parte de cada membro, torna-se 
aumento dessa vida para todos os demais. O bem de um é 
comunicado aos outros: “Ninguém de nós vive e 
ninguém morre por si mesmo” (1Cor 12,26); “Somos 
membros uns dos outros” (Rm 12,5).

Assim, o trabalho de um membro, feito por amor 
a Deus em benefício dos outros,  torna-se de todos e é 
fonte de luz e de força para eles viverem no Amor, e 
também de tantas outras  graças. 

Essa intercomunicação de vida divina acontece 
porque, na realidade, quando o membro vive no amor, é o 
mesmo Cristo Cabeça que vive nele com o seu amor. Os 
membros nada mais fazem que deixá-lo viver em si. 
Consequentemente, a vida de Amor dos membros é a de 
Cristo, e, por isso, agradável à santíssima Trindade (a 
Deus) e fonte de santificação para  o seu corpo todo.

Como é consolador pensar que a nossa vida 
vivida no amor se torna a de Cristo, agradável a Deus e 
fonte de benefício para todos!

Vale, porém, também o contrário. Quando um 
membro vive no desamor, prejudica a Igreja toda,  o 
corpo todo de Jesus. Do mesmo modo como acontece 
quando um membro do corpo fica doente ou atrofiado. 
Ele prejudica todos os demais, tirando ao corpo a sua 
colaboração. Imaginemos um corpo com uma perna 
quebrada ou paralisada! E se for o coração que não 
funciona? “Se um membro sofre, todos os membros 
compartilham seu sofrimento” (1Cor 12,26).

3.  Na “Comunhão dos santos”, da Igreja, no dia 
do Batismo cada membro recebe por parte de Deus 
uma função, uma tarefa (vocação) dentro dela, para a 
sua edificação, isto é, para a sua santificação e difusão, 
assim como no corpo humano cada membro tem uma 
função para o seu bem e o bom funcionamento: os olhos 
para enxergar, os pés para caminhar...

nós ao Pai, apresentando os méritos que alcançaram na 
terra por Jesus Cristo  mediador entre Deus e dos homens. 
Por conseguinte, pela fraterna solicitude deles, nossa 
fraqueza recebe mais valioso auxílio” (LG 49).

“Não choreis! Ser-vos-ei mais útil após  a morte e 
ajudar-vos-ei mais eficazmente do que durante a minha 
vida”,  dizia São Domingos quando moribundo, a seus 
irmãos.

“Passarei meu Céu fazendo bem na terra”, 
afirmava Santa Terezinha do Menino Jesus.

A Igreja, pois, é comunhão entre os seus membros 
vivos e  mortos. 

O vivos, fazendo o bem, vivendo no amor de Cristo, 
são fonte de luz,  de força, de bem, de graças para os demais 
membros vivos, e fonte de purificação para os falecidos; os 
falecidos, com os merecimentos de sua vida são fonte de 
toda espécie de graças para os vivos. Deus concede-nos as 
graças pelo amor deles que viveram na terra e pela união 
eterna que gozam agora no seu Amor.

Por isso, vivamos cada momento de nossa vida 
como membros vivos de Cristo, no amor a Deus, fazendo o 
bem aos outros. Dessa maneira, além de estar amando a 
Deus, através da “comunhão dos santos”, seremos luz e 
força de bem para os vivos e de purificação para os queridos 
mortos.

Pelos falecidos rezemos frequentemente a oração 
que a Igreja nos ensina:

“Dai-lhes, Senhor, o eterno descanso e a luz 
perpétua os ilumine. Descansem em paz, Amem” (assim 
seja).

                           Pe.  Antonio  Caliciotti

Relíquia do Beato João Paulo II

A FÉ É UM DOM DE DEUS QUE RECEBEMOS 
ATRAVÉS DA IGREJA QUE, POR ISSO,

É NOSSA MÃE NA FÉ, NA VIDA SOBRENATURAL.
 ( Papa Francisco - 11/09/2013)

A Fé nasce da contemplação do 
amor imenso de Cristo na cruz, 
na qual morre por nós. É esse 
amor que nos leva a acreditar 

nele, segui-lo e deixá-lo viver em 
nós.

UM FELIZ E SANTO NATAL.
PAZ, SAÚDE E ALEGRIA!
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