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PREFÁCIO
Este Calendário Estigmatino foi compilado entre 1966-1967 - quando me foi
dado um ano de estudos em Roma, e trabalhei com o saudoso Pe. 'Gino' Benaglia,
CSS, nos escritos e espiritualidade de São Gaspar.
Os parâmetros são 1777-1911, com a eleição do
primeiro Superior Geral no século 20, o Reverendíssimo Pe.
João B. Tomasi, CSS - que tive o privilégio de conhecer
durante meus anos de estudante em Roma [1952-1956]. Fui
seu assistente em sua última Santa Missa, celebrada na festa
de São João Evangelista, logo depois do Natal. Em oração,
eu estava presente na noite de sua morte, no início de
janeiro de 1954.
Como será evidente para os Estigmatinos, a fonte
para este trabalho foi o Diário Espiritual do Fundador - suas
cartas - e as primeiras Crônicas da Comunidade Estigmatina
– a crônica de Pe. Lenotti durante 18 anos merece uma
menção especial. É preciso ressaltar que o meu conhecimento da língua italiana não
era muito forte na época - e pode haver alguns erros - mas, basicamente, é assim que
vim a entender as Crônicas iniciais de nossa história. E mbora nem todos os registros
sejam de grande importância - e alguns passam apenas um olhar sobre nomes de
pessoas, lugares e eventos – que agora já se foram há muito tempo - mas, que
podem viver em nosso coração Estigmatino.
Pe. João Baptista Tomasi,
4o Superior Geral
[1911 - 1922]

Um fato, acima de tudo tocou o meu coração: a Comunidade Estigmatina
realmente experimentou os Sagrados Estigmas em seus quase 200 anos de história: o
aspecto 'Doloroso' da Sexta-feira Santa, nos enormes sofrimentos que a Comunidade
enfrentou - as muitas perdas precoces de homens caros e competentes - e as falhas
em alguns projectos apostólicos. O aspecto "Glorioso" da Páscoa tem sido da mesma
forma evidente: a esperança eterna na ressurreição e o compromisso extraordinário
para com a Missão Apostólica, vivendo na prática as palavras de Jesus na noite de
Páscoa, quando Ele manifestou os Seus Sagrados Estigmas no Cenáculo com este
Mandamento Missionário Apostólico: Como o Pai me enviou, também eu vos envio
[cf.! Jo 20,19, ss.].

Pe. Joseph Henchey, CSS

Beaverton, OR, em 10 de julho de 2004.

CALENDÁRIO ESTIGMATINO

JANEIRO

4

JANEIRO
1
1803: Pe. Bertoni falou sobre a beleza da graça divina; sua beleza não pode ser vista
pelo olho humano, mas apenas em atos do homem inspirados por ela. É
muito maior do que a beleza física e, portanto, a todo o custo deve ser
mantida e aumentada. Se for alguma vez perdida, recupere-a o mais
rapidamente possível - "Criai em mim, Ó Senhor, um coração puro."
1812: Pedro Vignola - nascido no primeiro dia deste ano - ele viria a ser seguido por
quatro irmãos no sacerdócio - e viria a ser o 3º Superior Geral.
1817: Um sacerdote de nome Pe. Mateus Farinati entrou para a Congregação nos
Estigmas. Ele havia desistido de sua esperança anterior de se tornar um
jesuíta.
1826: O decreto papal "Exultabit Spiritus Noster" do Papa Leão XII estendeu o Ano
Jubilar por mais seis meses.
1848: Pe. Lenotti pregou nos Estigmas e disse à congregação que a Palavra de Deus
é onipotente.
1851: Carlos Salocher deixou a Congregação devido a problemas de saúde (ele reentrou como Irmão em 1871 e faleceu em S. Maria dos Milagres em Roma,
em 02 de novembro de 1903, sempre tendo manifestado ao longo de sua vida
uma devoção especial às Santas Almas (e faleceu no dia da sua
comemoração).
Nesta data, no entanto, quatro outros irmãos foram vestidos com o hábito
religioso – a Vestição neste momento na história fazia de uma pessoa um
membro da Congregação.
1855: Um outro candidato, José Reali, entrou na Congregação. A Crônica o
descreveu como tendo "um bom coração, e bons ombros!"
1856: Dois padres capuchinhos de Milão chegaram a Caravaggio para ajudar os 18
Confessores a ouvir as confissões na Missão que estavam sendo pregadas lá
pelos Pes. Marani, Lenotti, Benciolini e Venturini. Pe. Brugnoli tinha
permanecido em Verona com os três noviços.
1869: Pe. Lenotti pregou uma Exortação doméstica. Nela, ele disse que Cristo
derramou o Seu Sangue em três ocasiões antes de Sua Crucificação: na
Circuncisão, no Gethsemani e na flagelação. Nós podemos derramar o nosso
"sangue", como Religiosos: 1º em aceitar correções dos Superiores; 2º por
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realizar nossas próprias penitências; 3º. ao aceitar a oposição daqueles que
podem ser nossos inimigos.
1883: Pe. Pio Gurisatti torna-se Superior dos Estigmas, sucedendo Pe. Zara.
1891: Pe. Tabarelli e Pe. Scotton, em Roma, mudaram-se de sua hospedagem na Via
S. Francisco de Sales para Vicolo del Bologna # 40. Eles moravam no 2º andar
do edifício, e as Carmelitas, que cuidavam da Igreja de S. Maria della Scala,
moravam no terceiro. Pe. Tabarelli começou a ver com seriedade uma Igreja
em Roma para a Congregação. Recentemente, ele havia sido apresentado ao
Cardeal Parocchi, através de seu secretário, um certo Pe. Fossa.
1903: Nesta data, a Congregação foi para Piacenza. Eles tinham sido convidados
pelos Irmãos Cristãos, com a aprovação do Bispo Scalabrini.
2
1856: Terça-feira: Pe. Marani escreveu de Caravaggio ao Pe. Ricardo DaPrato, um
noviço. Ele falou de sua tristeza ao saber do acidente com Pe. Fedelini, mas
ficou aliviado ao saber que ele não foi gravemente ferido. Ele disse ao Pe.
DaPrato que estavam todos ocupados todas as noites no Caravaggio até às
23:00 horas, e disse a ele para "estar preparado!". Ele mandou lembranças
ao Pes. Ruzzenenti e Marchesini - e também a Luís Marchesini, que faleceu
neste mesmo dia em Verona.
1857: O Clero e algumas pessoas acompanham Pes. Lenotti e Fedelini até Vò. Os
dois padres tinham acabado de completar uma missão de duas semanas em
Avio, Trento.
1882: A Congregação comprou uma fazenda em Cadelara em Valpantena por 56.000
liras - o dinheiro veio da venda da Trinità (08 de agosto de 1877) e de outras
verbas.
3
1814: Pe. Bertoni escreveu a Madre Naudet com referência a uma jovem que mal
entrou na Congregação da Madre Naudet. Parece ter ficado claro que havia
algumas dúvidas sobre a sua vocação.
1834: Sexta-feira: uma luminária de bronze havia sido instalada para o altar principal
nos Estigmas, mas provou ser insatisfatória.
1848: Pe. Roothan, Superior Geral dos Jesuítas, assinou um documento aprovando a
Congregação Mariana de Pe. Fedelini no Seminário de Verona.
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1861: Pes. Lenotti e Rigoni celebraram missa novamente nos Estigmas neste dia.
Eles tinham estado em Soave com Pe. Benciolini para uma missão.
4
1871: Pe. Bragato escreveu a Pe.Lenotti e garantiu-lhe que iria enviar dinheiro para a
casa de estudantes no exílio em Villazzano. Pe. Bragato é mais apologético na
carta por não ter tanto dinheiro como anteriormente. Pe. Marani. Sup. Geral,
estava enfermo neste momento - eles eram quase da mesma idade, mas, pelo
tom da carta de Pe. Bragato, é muito claro que ele considera Pe. Marani um
"Pai".
5
1832: Nasceu Carlos Salcoher.
1864: Pes. Benciolini, Lenotti e Bassi começaram uma missão de Barbarano, Vicenza.
Apesar da neve e do vento frio, a missão foi muito bem participada.
6
1797: Gaspar Bertoni foi tonsurado pelo Bispo Avogadro na residência do Bispo em
Verona.
1806: João Maria Marani foi vestido na Igreja de São Paulo pelo Pároco, Pe. Girardi.
1823: Pe. Nicola Galvani faleceu às 17:30. Pe. Bertoni tornou-se o proprietário legal
dos Estigmas e dos outros "lugares piedosos" - ele, portanto, tinha que
cumprir as condições descritas no testamento de José Bellotti, a saber escolas
gratuitas para a juventude.
1856: A missão, que começou em 27 de dezembro de 1855 em Caravaggio terminou
neste dia.
1863: Logo após a Festa da Epifania, Pes. Benciolini e Bassi foram para Alpo para
pregar uma Missão e a Devoção das Quarenta Horas.
1865: Antônio Caucigh foi vestido como Noviço. Ele tinha neste momento 14 anos e
tinha estado com a congregação durante 2 anos e 4 meses. Seus
companheiros de Noviciado foram Lorenço Pizzini, B. Perazzani, D. Vicentini,
Pio Gurisatti, M. Lenaro, Giácomo Marini, A. Caresia, T. Vicentini, Ricardo
Tabarelli, Ir. J. Zadra, C. Nardelli, B. Carrara.
1866: Pe. José Riolfati, Pároco e Decano em Riva, escreveu a Pe. Marani, Superior
Geral, para agradecer-lhe pela excelente Novena de Natal pregada pelos Pes.
Lenotti, Bassi e Pedro Vignola. Pe. Riolfati disse que em seus 30 anos naquela
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paróquia nunca tinha visto nada que se pudesse comparar com o trabalho
desses três.
1875: Pe. Lenotti, Superior Geral, falou à Comunidade e disse aos membros para
agradecer a Deus pelas graças que a Congregação havia recebido durante o
ano de 1874. As duas mortes do ano anterior (Pe. Bragato e o aspirante
Brunati) foram realmente apenas chamadas para a casa de Deus.
1882: Na manhã desta Festa da Epifania não foi celebrado pela primeira vez uma
devoção em honra de Cristo Infante sob os auspícios da Pia União da Santa
Infância. Naquela noite foi realizada na Igreja uma Academia com poemas e
música.
1883: Na festa deste ano, as funções em honra de Cristo Infante foram realizadas na
Igreja de Santa Teresa ainda mais solenemente que no ano anterior.
7
1856: Segunda-feira: os sinos do campanário tocaram nesta manhã em Caravaggio e
os paroquianos se organizaram para se despedirem dos quatro sacerdotes
que haviam acabado de concluir a missão na paróquia. Três dos sacerdotes
retornaram diretamente para Verona, mas Pe. Marani tinha que ir a Milão
para comprar algumas vestes para a Igreja.
1892: Pe. Benciolini teve outro forte ataque e foi ungido. Ir. Nicora estava com ele
durante a noite e Ir. Dalsasso dormiu no quarto ao lado, para o caso de sua
assistência vir a ser necessária durante a noite.
1906: Cardeal Pedro Respighi, Vigário do Papa Pio X, consagrou em Roma neste dia
o primeiro membro da Congregação elevado ao episcopado - Pe. Luís
Morando, que havia sido nomeado Arcebispo pelo Papa em dezembro do ano
anterior.
8
1813: Pe. Bertoni escreveu a Madre Naudet para lhe dizer que um certo padre
Antônio Strabui lhe dissera na noite anterior que Pe. Domingos Bellavito,
Oratoriano, tinha tido alguma dificuldade com o governo da Congregação das
Filhas de Maria que ele fundou.
9
1809: Pe. Bertoni citou um severo ditado de São João Crisóstomo, em seu Diário
Espiritual: Poucos padres são salvos, mas muitos mais são perdidos! Ele
afirmou que Santo Agostinho foi da mesma opinião, e disse isso aos seus
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sacerdotes, não para chocá-los, mas porque ele realmente acreditava nisso
em seu tempo.
1811: Madre Naudet pediu a Pe. Bertoni para ser seu Diretor Espiritual e anotou isso
em seu Diário Espiritual. Pe. Bertoni tomou o ditado como um desafio para
contínua conversão.
1813: Pe. Bertoni escreveu para felicitá-la pelo seu excelente trabalho. Ele disse a
ela que uma certa Maria Gagnere [que mais tarde se tornou Vigária da
Congregação da Sagrada Família, quando a santa Fundadora faleceu, em 17
de agosto de 1834] queria entrar em sua Congregação.
1847: Pe. Venturini recebeu as faculdades para dar a Bênção Apostólica no final de
suas Missões Paroquiais.
1856: Pe. Marani retornou de Milão, para onde ele tinha ido após a Missão Paroquial
em Caravaggio para adquirir algumas vestimentas.
1868: Pe. Rigoni escreveu de Florença para informar aos padres nos Estigmas sobre
os seus esforços para recuperação do governo da propriedade confiscada da
Congregação. Seus esforços, porém, neste momento seriam em vão.
10
1828: Pe. Bertoni escreveu uma carta a Madre Naudet, que estava passando por
alguma dificuldade em sua vida espiritual.
1836: Madre Gagnere, das Irmãs da Sagrada Família, faleceu. Ela nunca pareceu
estar recuperada de sua tristeza após a morte de Madre Naudet, 17 meses
antes.
1869: O Noviço Estêvão Oss Bals [de Pergine], que entrou na Congregação em
Villazzano como Diácono, foi ordenado em Trento pelo Bispo Riccabona.
1873: O Tribunal de Apelações em Veneza adiou o caso de Pe. Benciolini por mais
duas semanas. Ele estava tentando re-possuir, para a Congregação, a
propriedade confiscada pelo governo em 1867.
11
1809: Pe. Bertoni anotou em seu diário espiritual que, durante a missa naquele dia,
na Consagração, ele teve uma compreensão vívida da Presença de Cristo,
como um amigo conversando com outro amigo. Ele disse que essa
experiência durou cerca de uma hora e meia depois da missa.
1811: Pe. Bertoni foi escolhido Confessor Ordinário de Madre Leopoldina Naudet.
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1817: Elizabeth Ambrosini, penitente de Pe. Bertoni, juntou-se a Madre Naudet em
Santa Teresa.
1868: Pe. Benciolini escreveu a Pe.Rigoni em Florença para encorajá-lo em seus
esforços para obter a propriedade de volta para a Congregação. Ele disse a
Pe. Rigoni que os Padres dos Estigmas estavam rezando para Santo Ivo, o
Patrono dos Advogados, por seu sucesso.
1890: Pe. Benciolini sofreu um grave ataque que tornou a sua respiração difícil. Ele
já não podia se deitar, então teve que dormir em uma cadeira.
12
1811: Pe. Bertoni anotou em seu Diário Espiritual que, em seu esforço para dirigir a
alma confiada a ele [de Madre Naudet], ele deveria esperar por a Vontade de
Deus se tornar clara, e não antecipar-se a ela.
1813: Pe. Bertoni escreveu a Madre Naudet com relação à vocação de três jovens
mulheres que estavam lhe causando certa ansiedade - Gertrudes Vilchi, Ana
Randelli e Clara Canton.
1844: Pe. Modesto Cainer faleeu às 2:00 horas da madrugada. Ele havia trabalhado
fortemente para Pe. Bertoni na construção de uma Biblioteca nos Estigmas.
1856: Pe. Marani foi sozinho para pregar a Missão em Lunghezano.
1857: Pe. Vicente Vignola, em uma carta desta data, afirmou que as suas aulas na
Igreja São Francisco Xavier, perto do Seminário de Trento, estavam indo
muito bem.
13
1813: Dr. Ravelli, tio materno de Pe. Bertoni, prescreveu um novo medicamento
para seu sobrinho - ele também lhe deu ordens rigorosas para não sair de
casa antes das 11:00 horas da manhã, nem antes 15:00 horas - para que Pe.
Bertoni dormisse mais de manhã e depois do almoço.
1826: Papa Leão XII, uma vez mais, condenou severamente o jansenismo.
1868: Ir. Caresia veio para casa com uma febre alta.
1869: Pe. Marani, Superior Geral, deixou Villazzano com o recém-ordenado Pe.
Estêvão Oss Bals. Pe. Oss Bals teve que deixar o local devido a alguma
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dificuldade não explicada com a maçonaria. Ele teve que deixar a sua diocese
natal de Trento e foi designado a Anglari Verona.1
14
1856: Pe. Marani convocou o Noviço Pe. DaPrato para ajudar a ouvir confissões em
Lunghezzano.
1858: Pes. Lenotti e Pedro Vignola começaram a Novena em honra dos Santos
Esponsais em Garda. Devido ao frio intenso, Pe. Sandrinelli, Pároco, permitia
apenas dois sermões por dia.
1868: Pe. Benciolini escreveu novamente a Pe.Rigoni em Florença. Disse a ele que os
Padres nos Estigmas estavam começando naquela noite a Novena para os
Esponsais, e que eles estavam fazendo orações especiais antes das refeições
para Maria e José, para o sucesso da Novena.
15
1844: Pe. Benciolini, como era o costume da época, começou a série de Missas
Gregorianas para um confrade falecido - desta vez por Pe. Cainer.
1848: Pe. Lenotti falou durante as devoções habituais de sexta-feira nos Estigmas e
seu tema foi 'Oração'.
1858: Pe. Rigoni, de volta a Florença, escreveu ainda outra carta, dando detalhes de
sua vida e lutas para a Congregação.
16
1814: Pe. Bertoni escreveu a Madre Naudet sobre uma vocação, na pessoa da Srta.
Angelina Raimondi. Pe. Bertoni chamou a proposta Convento de Madre
Naudet um "Cenáculo".
1823: Pe. Bertoni escreveu em sua carta desta data a Madre Naudet sobre os
impostos que devia como proprietário dos Estigmas e de Santa Teresa.
1830: Esta foi a data de um Edito do Papa Pio VIII a concedendo uma indulgência
Plenária.
1872: Esta foi a data em que o cardeal Quaglia, Prefeito da Sagrada Congregação dos
Bispos e Regulares, assinou uma declaração no sentido de que nunca tinha
1

Os estudantes professos norte-americanos passaram o mês de julho de 1953 em um orfanato em
Pergine, Trento, como parte de suas férias de verão. Enquanto estavam lá, alguns visitaram a
sepultura de Oss Bals no cemitério local. Os irmãos Fontanari, Giovanni e Giuseppe eram de lá.
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sido concedida plena Aprovação Papal à Congregação dos Estigmas, apesar de
seus repetidos requerimentos para isto. Alguns dos Padres dos Estigmas
consideraram esta carta um pouco dura para uma fonte tão autoritária – mas
a história acabou que o advogado da Congregação, contratado para recuperar
a propriedade confiscada, usou esta declaração oficial do cardeal, e,
finalmente, ganhou a causa! A Congregação acabaria por receber a aprovação
papal em 15 de setembro de 1890, pelo Papa Leão XIII.
17
1802: Foi o 2º domingo depois da Epifania - Pe.Bertoni pregou na Paróquia São
Paulo, em Verona, onde foi Coadjutor. Ele pregou sobre o Santo Nome de
Jesus - e disse que o Santo Nome suavizou os duros de coração, confortou os
desanimados, e o uso do Santo Nome superaria a obstinação do pecador.
1855: Pe. Antônio Bresciani, SJ, em Roma, escreveu a Pe. Marani, Superior Geral,
com palavras de elogios para Pe. Bertoni, e as Constituições que ele escreveu.
1868: Pe. Rigoni escreveu novamente de Florença informando aos Padres e Irmãos
nos Estigmas em Verona as dificuldades que teve em seus infrutíferos
esforços para recuperar a propriedade confiscada.
1882: Durante esta noite, a estátua de Nossa Senhora das Dores, com seus
ornamentos de ouro, foi roubada da Igreja dos Estigmas - ela valia cerca de
2.000 Liras na moeda do tempo.
1891: Pe. Pedro Vignola, Superior Geral, enviou Pe. Júlio Zambiasi a Roma para
estudar física e matemática. Cardeal Parrocchi lhe atribuiria ensinar no
Seminário Albano, com Pe. Tabarelli.
18
1801: Pe. Bertoni pregou neste ano, que foi o 2º Domingo após a Epifania, sobre o
Santo Nome de Jesus, na Paróquia São Paulo. [Ele era Coadjutor aqui pelos
primeiros dez anos do seu sacerdócio: 1800-1810]. Ele disse que o Santo
Nome de Jesus retrata uma pessoa amorosa e pediu aos seus ouvintes para
guardar a Imagem de Jesus em seus corações. Cristo é o mais suave e
fervoroso ‘amante da humanidade’.
1814: Nesta data, Pe. Bertoni derrotou um jansenista em um debate.
1835: Foi o segundo domingo após a Epifania. Monsenhor Castori [Vigário do Bispo
Grasser de Verona - que tinha uma irmã carmelit, que já estava servido no
Convento de Santa Teresa] veio aos Estigmas para a vestitura de um jovem

CALENDÁRIO ESTIGMATINO

JANEIRO

12

estudante com o nome de Luís Ferrari, que tinha apenas 14 anos e anos e
meio de idade. O Monsenhor afirmou que ele tinha desejado que ele pudusse
vestir 50 jovens Estigmatinos! Ele já havia vestido João Lenotti, em 8 de Maio
de 1834 - e o jovem Ferrari foi o segundo e último Estigmatino que ele vestiu.
19
1830: Pe. Bertoni explicou em sua carta desta data a Madre Naudet as razões para o
atraso na questão jurídica relativa à utilização por sua Congregação do
Convento de Santa Teresa que ele possuía. Ele prometeu os papéis para
durante o mês.
1879: Paulo Gradinati foi ordenado Sacerdote nesta data pelo Bispo Haller, Auxiliar
de Bispo Riccabona de Trento.
20
1834: Festa de São Sebastião. Os sinos dos Estigmas soaram às 9:00 horas, ao meiodia, às 16:00 e às 18:00 horas, como um lembrete para os fiéis do Tríduo dos
Esponsais em curso nos Estigmas.
1859: Pe. Pedro Vignola, Arcipreste e Pároco de São Firmo Maior em Verona,
encontrou seu irmão, Monsenhor Paulo Vignola, Reitor da Catedral, e deu a
notícia de que ele, Pe. Pedro, estava entrando nos Estigmas aos 47 anos para
iniciar o Noviciado. Ele seguiria seu irmão, Pe. Vicente, que já havia entrado.
Pe. Pedro permaneceria na Casa dos Estigmas por 32 anos.
1868: Pe. Benciolini escreveu dos Estigmas a Pe. Rigoni para encorajá-lo. Ele contoulhe a notícia dos Estigmas, que neste momento não era boa. Pe. Marani, o
Superior Geral, ainda estava de cama - Ir. Caresia tinha sido "sangrado" três
vezes pelo médico, mas a febre persistia.
1908: Esta foi uma noite muito escura e nebulosa em Milão. Havia uma acidente de
trem assustador na linha ‘Acquabella'-Bivio em Milão. Os Padres que
moravam no bairro 'Acquabella’ em Milão estavam entre os primeiros na
cena. A Casa foi usada como um hospital temporário para os moribundos e
feridos.
21
1798: Os estados Venezianos [dentre os quais Verona] passaram sob o domínio da
Áustria, devido ao acordo de Campoformio de 29 de outubro de 1797.
1813: Pe. Bertoni escreveu a Madre Naudet que Anetta Randalli, que estava doente,
não poderia receber a Sagrada Comunhão a menos que em jejum - exceto se
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houvesse perigo de morte. Enquanto ela estava doente, Pe. Bertoni prometeu
visitá-la a cada oito dias.
1849: Pe. Venturini fez um sermão neste domingo em Sagrada Família, em
preparação para a Festa dos Esponsais. Maria é a Causa da nossa Alegria - o
casamento deles era de fato uma Alegria.
1856: A Missão Paroquial de Lunghezzano terminou. Os Irmãos Ferrari e Stevanoni
tinha chegado a Lunghezzano, sua cidade natal, para o encerramento da
Missão - este parece ter sido um esforço para promover as vocações. Quando
os Missionários e os Irmãos estavam partindo, os sinos da igreja soaram – e
apesar da forte e fria chuva, cerca de 18 pessoas os acompanharam até
Bellorio.
1860: Pe. Venturini expressou nesta data a esperança de que Deus o chamasse de
volta para casa em uma Festa dos Esponsais.
1890: Pe. Benciolini não tem mais condições de sair de casa. Nesta data ele deu
alguns passos para fora de seu quarto, auxiliado pelo fiel Irmão Nicora, que
ficava com ele dia e noite.
22
1805: Monsignore Ridolfi, Vigário Geral da Diocese de Verona, tinha que dar o
Programa de Estudos do Seminário ao governo. Verona estava dividida em
duas: os franceses controlavam o lado direito do Rio Àdige, onde todos os
estudantes tinham que ir a escolas públicas; os austríacos controlavam o lado
esquerdo, onde os seminaristas podiam frequentar o Seminário.
1834: Os sinos nos Estigmas soaram nesta véspera, Vigília da Festa dos Santos
Esponsais.
1847: Pe. Lenotti pregou nos Estigmas sobre a Alegria do Coração nestes dias que
precediam a Quaresma. Ele comentou que os dias que precedem a
Quaresma, para muitos, eram dias de intenso pecado. Eles podiam ter
milhares de prazeres durante esses dias, mas algum dia terão milhares de
espinhos e muita amargura.
1864: Pe. Spegiorin, Pároco em Barbarano, Vicenza, escreveu a Pe. Marani, Superior
Geral, para agradecer-lhe pela Missão que os Pes. Benciolini, Lenotti e Bassi
tinham pregado lá. O Pároco disse que, apesar do mau tempo, a participação
foi boa.
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1870: Pes. Lenotti e Vicente Vignola iniciaram uma Missão em Mezzotedesco, agora
Mezzocorona.
23: Festa dos Santos Esponsais
1808: Luís Biadego nasceu em Verona, às 19:00 horas - filho de Caetano e Maria
[Mistrorgio]. Ele iria se juntar à Comunidade como um Sacerdote ordenado.
1809: Pe. Bertoni anotou em seu Diário Espiritual que ele estava meditando todos
os dias o Salmo 14: Senhor, quem habitará em Sua casa ... ou, quem vai
descansar em Seu Monte Santo?
1823: Esta foi a primeira realização pública da festa dos Esponsais nos Estigmas!
Havia quatro padres morando lá neste momento: Pes. Bertoni, Marani,
Gramego e Brugnoli - e também o Irmão Paulo Zanoli. 42 padres vieram aos
Estigmas neste dia para celebrar a Missa. Acima do altar-mor pendia um
quadro dos Esponsais de Maria e José. Entre os padres visitantes estavam Pe.
Carlo Steeb [Fundador das Irmãs da Misericórdia de Verona, um convertido
do Luteranismo] - e Pe.Nicola Mazza, que também era um fundador. Suas
causas de beatificação e Canonização estão confiadas à Congregação dos
Santos, em Roma, neste momento.
Pe. Brugnoli pregou e disse que esperava que a festa dos Esponsais fosse
sempre religiosamente observada.

Quadro dos Esponsais de Maria e José sobre o altar-mór nos Estigmas
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1825: Pe. Brugnoli pregou também neste ano nos Estigmas, na Festa. Ele contrastou
José e Maria e Adão e Eva: disse que eles eram "coadjutores' na Redenção. O
jovem Francisco Benciolini estava presente nesta celebração e tomou notas neste momento, ele era um estudante de Teologia.
1826: O antigo livro de Registro de Missas nos Estigmas registra que houve 70
missas celebradas neste dia nos Estigmas.
1828: O Livro de Missa registrou 75 missas celebradas nesta data. Pe. Marani
pregou. Ele observou que o Matrimônio era Virginal, e sua prole era Divina.
Ele contrastou a força de Maria ao medo de José e às dúvidas do Apóstolo
Tomé.
1829: Pe. Bragato pregou sobre os Esponsais nesta data. Este Matrimônio sagrado
produziu um fruto maravilhoso que realizou a Redenção do mundo.
1831: A festa, neste ano, ocorreu em um domingo, quando a maioria dos padres
estava ocupada com as Missas Dominicais. Apesar disso, 36 Missas foram
registradas nos Estigmas hoje.
1832: Foram registradas 75 Missas nos Estigmas nesta data.
1833: Pe. Bragato pregou sobre os Esponsais hoje – e disse que estas foram as
núpcias mais felizes em todo o sempre sobre a face da terra.
1834: O Livro de Missas registrou hoje 77 Missas - mais do que em qualquer outro
dia na vida de Pe. Bertoni. Os sinos dos Estigmas tocaram por cinco minutos
às 5:00 da manhã [!], e às 9:00 horas, durante dez minutos - e após o jantar, a
cada meia hora por 5 minutos. A multidão era tão grande que a pequena
Igreja não podia comportá-la. Pes. Gramego e Brugnoli abençoaram o AltarMór, e Pe. Marani o pequeno Oratório da Imaculada Conceição.
1837: Os jesuítas retornaram a Verona.
1844: Pe. Venturini pregou sobre os Esponsais - disse que o próprio Deus se ocultou
neste mistério. Ele afirmou que a alma é desposada com Cristo, e o fruto
desta união é a Alegria do coração.
1848: Pe. Marani pregou sobre os Esponsais - ele afirmou que a virgindade não é
boa em si mesma como um fim, mas apenas na medida em que é útil para
alcançar o Sumo Bem. Através dos Esponsais, é mais fácil entender Cristo
como homem.
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1849: Pe. Marani pregou sobre os Esponsais e afirmou que o matrimônio foi
honrado por estes dois Santos - foi o matrimônio perfeito.
1851: Pe. Lenotti pregou na Festa deste ano, e disse que a característica distintiva
deste matrimônio era uma mais singular e especial santidade.
1857: Pe. Lenotti escreveu na Crônica desta data que a Festa foi celebrada com mais
solenidade que de hábito. Bispo Riccabona chegou às 7:00 horas da manhã
para a Missa, e foram então celebradas 40 Missas. À noite, Monsenhor
Marchi deu a Benção vestido em um novo estilo - 'o novo órgão soou bonito'!
1858: A Festa foi celebrada de forma muito parecida com a do ano passado - Bispo
Riccabona veio para a Missa da manhã, e Monsenhor Marchi, seu Vigário, deu
a Bênção do Santíssimo à noite. A vida de Padre Bertoni, escrita por Pe.
Caetano Giaccobe, foi distribuída ao povo. A Novena em Garda, pregada
pelos Pes. Lenotti e Pedro Vignola, terminou hoje.
1859: Pe. Marani, Superior Geral, estava doente na cama - uma oferta tinha
chegado a ele para abrir uma Casa para a Congregação em Lussengrande,
perto de Trieste - Pe. Marani, no entanto, teve que recusar também esta.
1860: Pe. Venturini prometeu obediência - para seu ensino à noite do Catecismo.
Ele estava começando a sentir o peso dos seus anos e sentiu que a obediência
estava colocando pressão demasiada sobre ele, mas nesta festa dos
Esponsais, ele prometeu esforço contínuo.
1861: Bispo Riccabona celebrou sua última Festa dos Esponsais nos Estigmas.
1862: Bispo Luís di Canossa assumiu a Diocese de Verona, pois o Bispo Riccabona
havia sido transferido para Trento. Pe. Benciolini cedeu a propriedade que
Pe. Bertoni tinha colocado em seu nome para a Congregação, a fim de que a
comunidade tivesse algumas posses, e que os futuros membros pudessem ser
ordenados com o título, mensa communis.
1864: Bispo di Canossa veio aos Estigmas para celebrar os Esponsais com a
Comunidade. Pe. Pedro Vignola observou que havia muitos rumores nos
círculos clericais sobre as pobres relações existentes entre o Bispo e
Pe.Marani, Superior Geral.
1868: Esta foi uma celebração bastante contida nos Estigmas neste ano, pois a
Congregação tinha sido expulsa de sua propriedade nos Estigmas. Eles foram
autorizados a usar alguns quartos e uma cozinha lá, mas a maioria da
comunidade estava "no exílio." Pe. Marani, Superior Geral, estava morando
na casa de sua sobrinha, a Sra. Massalongo, e não podia comparecer devido a
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sua doença. Pe. Bassi, Superior nos Estigmas, deu uma exortação ao grupo
reunido e lhes disse que os dias difíceis que a Congregação estava
experimentando não era desculpa para que eles não vivessem as suas
vocações 'ao máximo’.
1879: Pe. Paulo Gradinati, recém-ordenado, celebrou a sua Primeira Missa nos
Estigmas.
1887: Nesta festa dos Esponsais foi comemorado o 25º aniversário de consagração
episcopal do então Cardeal di Canossa. O Cardeal observou esta ocasião com
uma Missa Pontifical na Catedral de Verona, com seis outros Bispos. Bispo
Brandolini de Ceneda, no entanto, chegou aos Estigmas nesta ocasião. A
edição comemorativa do periódico Verona Fedele trouxe poemas de Pe.
Vicente Vignola e Pe. Gradinati, em homenagem ao Cardeal.
1906: O recém-consagrado Arcebispo Luís Morando - um Estigmatino - voltou aos
Estigmas para celebrar esta Festa dos Esponsais com seus confrades, antes de
partir para assumir a sua Diocese de Brindisi, na Itália. Ele foi o primeiro
Estigmatino elevado ao Episcopado.
24
1822: Pe. Luís Trevisani, Prefeito de Estudos no Seminário de Verona, falecu neste
dia - um certo Pe.José Monterossi compôs um poema em sua homenagem e
nele se referiu a Pe. Bertoni, que havia trabalhado com Pe. Trevisani para
melhorar a Seminary, e descreveu o Fundador Estigmatino como um uomo
divo.
1826: Esta é a data de uma Carta assinada por Monsenhor Dionisi, elogiando a
Congregação das Irmãs da Sagrada Família, fundada por Madre Naudet - ele
observou que ela precisava obter agora o reconhecimento Papal para suas
Irmãs.
1855: Pe. Bragato escreveu a Pe. Fedelini de Praga - Pe. Bragato disse a ele que a
Devoção de Pe. Fedelini a Maria foi uma ajuda a Pe. Bragato em Praga - e
pediu suas orações contínuas.
1857: Pe. Marani pregou uma missão em Vignasio, uma ‘cidade de cerca de 19.000
almas’ - que excedeu todas as expectativas. Os mais velhos da cidade
disseram que nunca tinham visto nada parecido lá.
1858: Pe. Sandrinelli, Pároco em Garda, escreveu a Pe. Marani, para agradecer-lhe
pela Novena aos Esponsais que os Pes. Vignola e Lenotti pregaram lá. Ele
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disse que estava tendo uma grande quantidade de problemas em sua
paróquia, mas que a atmosfera agora era muito melhor depois da Novena.
1860: Pes. Lenotti e Pedro Vignola partiram para uma missão em Soave para
adolescentes.
1861: No primeiro aniversário da Missão pregada em Soave, Pes. Rigoni e Benciolini
voltaram lá para estabelecer um Pia União para combater a blasfêmia - esta
era uma prática no início da Congregação naquele momento.
1862: Os Padres da Congregação foram para Lazise para pregar uma missão lá. A
paróquia foi dividida, devido a um desacordo de longa data entre o Pároco
local e um Confraria do Santíssimo Sacramento. Um dos oficiais desta
organização foi um bem-educado homem, de cerca de 35 anos, ‘com uma
longa barba vermelha!' Ele foi o mais inflexível em sua oposição. Um certo
monsenhor Turri, quando consultado, haviam se aliado com o pároco - após a
missão, que terminou no dia 04 de fevereiro, a paz foi restabelecida nesta
paróquia conturbada de Lazise, próxima a Verona.
1873: O Tribunal de Apelações decidiu em favor da advogada Branca de Milão, que
representou a Congregação em sua luta para recuperar a sua propriedade
confiscada. A causa foi então devolvida a Verona, e foi liquidada antes do final
do ano.
25
1848: Nesta data, dois decretos emanaram da Sagrada Congregação dos Bispos e
Regulares, intituladas Romani Pontífices e Regulari Disciplinae. Anos mais
tarde, nas Regras que foram apresentadas ao II Capítulo Geral [11 de
setembro de 1871], estes dois decretos foram leitura prescrita ao Superior
Geral.
1868: Na Crônica da Casa consta para esta data que os Esponsais tinham se
encerrado por mais um ano – e ainda que a condição do Irmão Caresia havia
piorado muito.
1874: Pe. Sterza falou a Pe. Lenotti sobre uma carta escrita por Monselhor Daniel
Comboni, Pró-Vigário Apostólico para a África Central, que apareceu em
várias edições recentes do Voce Cattolica - em que o Monsenhor afirmou que
havia uma necessidade imediata lá de '2.000 Jesuítas e 50 Estigmatinos de
Verona ... e alguns Beneditinos de Subiaco!' Esta carta impressionou muito o
jovem Estigmatino Pe. Francisco Sogaro.

CALENDÁRIO ESTIGMATINO

JANEIRO

19

26
1855: Um Decreto de Louvor foi recebido pela ordem das Irmãs de Maria
Imaculada, fundada em Verona.
1899: As sessões do Processo Diocesano em Verona de entrevistar as testemunhas
na Causa de Beatificação de Pe. Bertoni terminaram nesta data em Verona.
27
1805: Pe. Bertoni pregou sobre "Desespero" - ele afirmou que toda Conversão é o
resultado da confiança em Deus, Que não rejeita o Arrependimento sincero.
Nunca perder a esperança na salvação, porque o caminho da Penitência, que
lhe assegura isso, não é realmente tão difícil.
28
1815: Dom João André Avogadro, SJ, o bispo que ordenou Pe. Bertoni em 20 de
Setembro de 1800, faleceu em real pobreza na Casa dos Jesuítas em Pádua .
[Ele tinha confirmado o jovem Gaspar, e também conferiu a ele a Tonsura e as
Ordens Menores]. O bispo havia renunciado à Sé de Verona em 1805, e
voltou para a Companhia de Jesus, da qual ele era membro.
1823: Pio VII indulgenciou amplamente a Devoção às Cinco Chagas e também
concedeu algumas indulgências para a festa dos Esponsais - mas estas últimas
chegaram com 5 dias de atraso para serem obtidas neste ano.
1852: Pe. Bertoni enviou uma carta ao Bispo Mutti, que foi escrita à mão por Pe.
Lenotti. Pela assinatura de Bertoni no final da carta, é evidente que ele era
um homem muito doente.
29
1835: Pe. Arrighi de Lonato enviou um jovem aos Estigmas como um candidato a
Irmão, com o nome de Angelo Papa. Na chegada aos Estigmas, o jovem Papa,
um alfaiate de profissão, foi examinado pelo Dr. Vasani, e foi julgado
fisicamente apto para a Vida Religiosa.
1840: Pe. Bertoni escreveu a Pe. Bragato na Corte Real e disse a ele que era grato
pela Cruz que Deus considerou por bem enviar-lhe.
1868: Festa de São Francisco de Sales - Pe. Benciolini escreveu a partir da Casa dos
Dereletti a Pe. Rigoni em Florença, para dizer-lhe da morte do irmão Caresia.
Ele escreveu que o bom Irmão ficou doente somente por alguns dias e aceitou
tudo com paciência.
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30
1831: O Inspetor Geral das Escolas para a Província de Veneza assinou um
Certificado comprovativo de que Pe. Benciolini tinha passado em seus cursos
com distinção e que ele estava agora aprovado como Professor.
1882: Um Tríduo foi iniciado nos Estigmas em reparação pelo roubo sacrílego da
estátua de Nossa Senhora das Dores duas semanas antes.
1899: Após um atraso de quase dois anos, o conde Alberto Gerbais de Sonas
respondeu a carta de Pe. Fantozzi - dentro deste ano a Congregação foi a
Lisboa.
31
1830: Os documentos de concessão a Madre Naudet e sua Congregação o uso
permanente do Convento de Santa Teresa finalmente estavam em ordem. Em
troca, Pe. Bertoni pediu 'algumas Ave Maria’s’!
1856: Pe. Marani, Superior Geral, e Pe. Benciolini pregaram uma pequena Missão
na Paróquia São Jorge, em Verona .
1873: O Tribunal de Veneza deu ao Tribunal de Verona 60 dias para fazer um acordo
justo com a Congregação no retorno legítimo de sua propriedade.

†
†††
†
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Fr. Bertoni teaching the young boys in Verona to love and praise the Holy Spouses
Mary and Joseph.
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FEVEREIRO
1
1809: Pe.Bertoni anotou em seu diário espiritual que ele tinha experimentado uma
lembrança poderosa sobre a vida de Cristo, com um igualmente forte desejo
de corresponder a ela.
1857: Pe. João Rigoni, Pároco em Cerea e Vigário de São João em Valle, entrou para
a Congregação.
1868: Vigília da Purificação - Pe. Marani, Superior Geral, foi para Villazzano para
estar com os estudantes por uma semana.
1873: O advogado, Alexandre Brasca, ficou muito satisfeito com a decisão tomada
pelo Tribunal de Veneza, em favor da Congregação, no dia anterior.
1876: Pe. Vicente Vignola, Pe. Morando e Ir. Zadra partiram para abrir a nova Casa
em Parma . Desde o início eles se dedicaram ao trabalho com os
jovens.
1877: Nesta data, o Bispo di Canossa nomeou Pe. João Rigoni como Diretor do
Seminário Diocesano de Verona - ele iria exercer esta função por cerca de um
ano. Neste mesmo dia, Pe. José Sembianti, Pe. Júlio Zanini e Ir. Zadra abriram
a nova Casa em Bassano. Ir. Salocher substituiu o Ir. Zadra em Parma, e Pe.
Carlos Zara substituiu Pe. Zembianti como Diretor dos Estigmas.
1900: Pe. José Marchesini assinou o seu Testamento nesta data, deixando todos os
seus bens terrenos para Pe. Estêvão Rosa. Um Tribunal de causas cuidou disso
mais tarde, pois um sobrinho de Pe. Marchesini veio a contestar o
testamento.
1902: Pe. Fantozzi tornou-se Capelão em um reformatório em Certosa, Parma. Ele
teve que renunciar depois de alguns meses, pois o superintendente viria a
não permitir qualquer ministérios aos presidiários.
2
1840: Pe. Odescalchi, ex-Cardeal Vigário de Roma para Sua Santidade, o Papa - que
havia renunciado àquele posto para se tornar um jesuíta - pronunciou os seus
Primeiros Votos.
1854: Monsenhor Prela, Núncio Apostólico, encaminhou a Roma o pedido de Pe.
Marani de Aprovação pela Santa Sé. Isso parecia ter-se perdido nos arquivos
de lá.
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1856: Pe. Lenotti pregou a Devoção das Quarenta Horas na Igreja de São João, em
Lupatoto, Verona.
1857: A Missão em Vignasio terminou neste dia - o Pároco local e dois funcionários
municipais acompanharam a partida dos missionários.
1860: A Missão em Soave, pregada pelo Pes. Lenotti e Pedro Vignola, estava em
pleno andamento hoje. A primeira Missa foi às 7:30 horas, e houve uma Missa
Solene às 10:00 horas. Às 14:00 horas, os rapazes se reuniram em uma Igreja
da cidade - e as meninas na outra, para os serviços religiosos.
1862: A Confraria do Santíssimo Sacramento, muito em desacordo com o Pároco
local em Lazise, teve uma reunião em que algumas das suas dificuldades
foram resolvidas. Naquela noite, os missionários de Verona pregaram sobre
Maria, a Raínha da Paz.
1870: Terminou a missão paroquial em Mezzotedesco [Mezzocorona]. Monsenhor
Gobbi havia dado um sermão de boas-vindas na Catedral para os três
membros da Congregação que tinham ido lá para abrir uma casa para a
Congregação.
1878: Faleceu o Santo Padre, o Papa Pio IX, que teve o reinado mais longo [33 anos]
de todos os Papas [com exceção, talvez, de São Pedro] na história da Igreja. A
Congregação perdeu um verdadeiro amigo.
1895: Nesta data, alguns dos padres da Congregação apresentaram a tradicional
vela ao Santo Padre, o Papa Leão XIII. O Papa, em pessoa, ofereceu à
Congregação a Igreja dos Estigmas de São Francisco, conhecida como
Stimmate, no Largo Argentina, em Roma. Esta se tornou a terceira Igreja em
Roma ao encargo da Congregação nesta mesma época - as outras duas eram
São Nicola dos Prefeitos e Santa Maria dos Milagres.
1907: Cardeal Ferrari de Milão abençoou o prédio convertido em Igreja pela
Congregação em sua Arquidiocese – à qual foi dado o nome de Nossa Senhora
do Perpétuo Socorro.
3
1813: Pe. Bertoni estava agendado para ouvir confissões das irmãs às 10:00 horas
desta quarta-feira em São Firmo.
1829: Pe. Bertoni celebrou Missa neste dia – mas não pôde celebrar novamente por
um mês.
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1868: Festa de São Brás. Pe. Benciolini escreveu para encorajar Pe. Rigoni em
Florença . Disse a ele que eles estavam no mês das 'Dores de Maria", e que
ela era a Santa Advogada que iria ajudá-lo nas questões legais que ele estava
cuidando.
4
1809: Pe. Bertoni escreveu em seu Diário Espiritual que, se os padres não rezarem
bem, eles nunca poderão falar bem de Deus.
1813: Pe. Bertoni foi para o Convento São José para falar com as Irmãs nesta quartafeira, depois do jantar.
1830: Pe. Bertoni escreveu a um certo Pe. Cavanis - na verdade, havia dois com este
nome, que eram irmãos - Pe. Antônio e Pe. Marco Antônio. Eles eram da
aristocracia e tinham fundado Escolas da Caridade em Veneza.
1860: O Livro de Missa hoje nos Estigmas contém os nomes de Pe. Lenotti e Pe.
Pedro Vignola. Eles haviam retornado da Missão em Soave.
1862: A turbulenta missão em Lazise chegou ao fim. A Confraria do Santíssimo
Sacramento, agora reintegrada às boas graças do Pároco local, participou como fez uma banda do bairro de Bardolino. Esta cidade e Lazise tinham
estado há muito tempo brigando - parece que a paz foi restabelecida!
1888: O 'Abade' de Bassano escreveu ao Superior Geral, Pe. Pedro Vignola, e, em
termos inequívocos, demonstrou o seu descontentamento a respeito da
comunidade em Bassano, e relativo à Congregação como um todo.
5
1811: Madre Naudet anotou em seu Diário Espiritual como ela parecia estar
retribuindo a Bondade de Deus com a sua própria ingratidão.
1856: Pes. Marani e Benciolini terminaram a sua missão em São Jorge e Pe.Lenotti
também terminou em São João.
1874: Pe. Bragato escreveu de Praga, em resposta ao pedido de Pe. Lenotti para
aconselhamento relacionado ao Convento de Santa Teresa. Ele aconselhou
Pe. Lenotti a não ceder o Convento às Irmãs, e até mesmo sugeriu que elas
deveriam pagar algum aluguel.
1879: Os Estudantes Professos da Congregação [os 'Escolásticos'] de origem
Trentina tinham sido inscritos no Seminário Diocesano de Trento, e os demais
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teriam sido induzidos ao exército. José Nicolini, em seu 2º. ano de Teologia,
faleceu neste dia em São Bernardino, em Trento.
6
1810: A adorada mãe de Pe. Bertoni, Brunora [Ravelli], faleceu neste dia. Pouco
depois, Pe. Bertoni foi transferido da paróquia de São Paulo para a dos Santos
Firmo e Rústico.
1881: Uma estátua de Nossa Senhora das Dores, esculpida pela artista veronês
Spazzi, foi colocado nos Estigmas neste dia.
7
1811: Madre Naudet escreveu em seu Diário Espiritual que ela começou nesta data a
examinar a si mesma a cada hora. Isto havia sido sugerido a ela por Pe.
Bertoni. Ela escreveu que encontrou muitos defeitos nela dos quais ela estava
sendo distraída devido a suas muitas falhas, e que estavam impedindo o seu
progresso espiritual.
8
1810: Pe. Bertoni nomeia José Scudellini [que era casado com Rosa Ravelli, irmã de
sua Mãe] como o advogado para recuperar as propriedades da família
desperdiçadas por seu pai, Francisco Bertoni.
1811: Madre Naudet escreveu em seu Diário Espiritual que os exames de hora em
hora que Pe. Bertoni havia sugerido a ela estavam provando ser uma grande
ajuda a ela.
1860: Pe. Antônio Sperti escreveu a Pe.Marani, Superior Geral, e disse que ele
esperava que a Congregação aceitasse a Paróquia de São Roque que lhe foi
oferecida, e também o Orfanato. Pe. Sperti agradeceu a Pe. Marani pelo seu
conselho e que ele iria tentar no futuro nunca antecipar-se à vontade de
Deus, mas aceitá-la quando ela for feita conhecida - como Pe. Bertoni
consistentemente ensinou em sua vida.
1868: Pe. Marani voltou a Verona depois de uma semana de descanso em Villazzano
com os estudantes.
9
1876: Pe. Vicente Vignola, Pe. Morando e Ir. Zadra estavam encontrando
dificuldades em Parma , devido à falta de qualquer finanças.
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10
1829: Faleceu o Papa Leão XII.
1854: Nesta data, as autoridades civís deram permissão para que o corpo de Pe.
Bertoni retornasse à Igreja dos Estigmas.
1883: A Igreja de São Nicola dos Prefeitos em Roma foi anexada à Casa que um dia
seria ocupada pelos Padres da Congregação. Neste dia, uma parte dela foi
vendida a um certo Sr. Cesar Lozza, que iria aparecer mais tarde nas
transações que envolvendo a Congregação.
11
1809: Pe. Bertoni citou um ditado de Santo Agostinho: temer Jesus passando por
mim - em seu Diário Espiritual. Seu comentário registrado nesta data era que
seu maior medo era falhar em corresponder à graça de Deus.
1813: Pe. Bertoni observou nesta data que há realmente muito poucos que fazem a
vontade de Deus.
1858: Pes. Marani e Benciolini foram a Zevio para pregar uma missão para jovens
meninas.
1876: Uma antiga Crônica da Casa de Parma mostra a situação econômica difícil dos
primeiros dias da congregação lá. Ir. Zadra estava preparando o jantar e
descobriu que não havia mais polenta - e ele ficou muito envergonhado ao
descobrir que a loja do outro lado da rua estava quase tão ruím como a Casa
Estigmatinos em Parma - sem polenta!
12
1806: Pes. Bertoni, Allegri e Farinati começaram um retiro nas Pequenas Irmãs de
São Francisco de Paula. Pe. Marani, recém-ordenado, ajudou um pouco, assim
como fez um jovem rapaz com o nome de J.B. Ruffoni. Esse retiro parecia ser
para jovens estudantes.
1832: Luís Biadego foi ordenado nesta 6 th domingo depois da Epifania, na capela da
residência do Bispo Grasser.
1857: Pe. Benciolini e o Noviço, Pe. Vicente Vignola, pregaram uma missão muito
frutuosa em São Pedro de "Morubio'.
13
1806: Pe. Bertoni pregou, nesta manhã de quinta-feira, uma meditação em São
Francisco de Paula sobre "A Finalidade do Homem '. Pe. Allegri pregou a
meditação vespertina sobre 'Pecado'.
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1832: Pe. Biadego celebrou sua Primeira Missa nos Estigmas.
1835: Elizabeth Ambrosini, penitente de Pe. Bertoni, fez sua profissão perpétua em
seu leito de morte, a Madre Naudet.
14
1806: Sexta-feira - os Padres continuam o retiro para os jovens estudantes. Neste
dia, alguns dos assuntos discutidos foram: 'Morte', ‘A Necessidade de um
Guia, A Necessidade de evitar Pecado Mortal’.
15
1806: Sábado: nesta dia, os Padres pregaram sobre 'Inferno', 'O Exame de
Consciência’, e ‘Misericórdia’.
1829: Pe. Bertoni escreveu a Madre Naudet para lhe dizer que Deus é o Mestre e
nós somos os servos; ele também anotou algumas observações sobre um
plano que ela lhe havia enviado para leitura.
1834: Os sinos dos Estigmas tocaram, como de costume nas noites de sábado, e na
véspera de Festas.
1842: Pe. Biadego recebeu o Viático.
16
1806: No Retiro de São Francisco di Paula, Pe. Farinati pregou sobre o ‘Reino de
Cristo' - outros sermões foram sobre "Confissão’ e o ‘Dia do Juízo Final'.
1811: Madre Naudet escreveu em seu Diário Espiritual que sua tarefa em vida é
amar e agradar a Deus em todas as coisas.
1834: Os sinos dos Estigmas tocaram em 'minore tono' (tom menor) por quatro
minutos nesta manhã de domingo, como era costume. Este era o 1º. Domingo
da Quaresma.
1842: Pe. Biadego foi visitado por Pe. Fenzi, Pároco na Trinità, predecessor de
Pe.Giaccobbe. Pe. Biadego agora estava próximo da morte.
1873: O advogado Brasca escreveu a Pe.Rigoni sobre a decisão favorável do Tribunal
de Veneza, em 31 de janeiro próximo passado. Ele sugeriu que eles não
manifestassem a sua alegria publicamente, para que a decisão não fosse
revertida.
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17
1799: Bispo Avogadro confirmou João Maria Marani.
1806: O retiro para os estudantes nas Pequenas Irmãs continuou nesta segundafeira - os sermões eram sobre Mansidão, como um remédio para a ira, e
sobre a vida de Cristo.
1837: Nesta data foi feito o último registro na Crônica de Pe. Cainer chamada
Memórias.
1842: Pe. Biadego faleceu nesta quinta-feira tarde, por volta das 17:00, aos 34 anos.
1855: Bispo Riccabona escreveu à Congregação nos Estigmas pedindo-lhes para
estabelecer uma casa em sua diocese de Trento. Uma carta de Monsenhor
Gasparini, Pároco de Trabaleno, foi também recebida neste mesmo dia, sobre
o mesmo assunto.
1865: Pes. Benciolini, Lenotti e DaPrato fizeram uma promessa a São José que eles
celebrariam 100 Missas cada um, todo ano, em honra do Santo, para que
algum dia a Congregação recebesse aprovação papal. Pe. Marani havia
obtido o Decreto de Louvor há dez anos, mas nada parecia vir a acontecer
desde então.
1876: Nesta data, no conjunto Santa Teresa, que era agora usado agora pelos
estudantes da Congregação, Pe. Sembianti, diretor tanto dos Estigmas como
de Santa Teresa, fez uma Exortação Doméstica. Isso foi seguido por um
período de discussões, e abundantes anotações foram feitas pelo noviço Luís
Tomasi – as quais chegaram até nós.
1891: Nesta data começou o costume na Congregação de ler um breve relato da
vida de um confrade no aniversário de seu falecimento. Isso foi mais tarde
sancionado pelas Constituições.
1897: Pe. Fantozzi escreveu nesta data às autoridades, dizendo que a Congregação
estava disposta a vir para Lisboa. Ele não recebeu nenhuma resposta a esta
carta em dois anos.
18
1806: Véspera da Quarta-feira de Cinzas. Pe. Bertoni, Pe.Allegri e Pe.Farinati foram
concluir o seu retiro aos jovens estudantes. Pe. Farinati pregou sobre o
Santíssimo Sacramento.
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1842: Pe. Brugnoli comentou sobre a morte de Pe. Biadego e a perda para a
Congregação.
1881: O 10º. Capítulo Geral reuniu-se para eleger um Superior Geral. Pe. Pedro
Vignola foi eleito pelo resto de sua vida. Os conselheiros gerais eleitos foram:
Pes. Bassi, Sembianti, Vicente Vignola e Carlos Zara. Pe. Marini foi eleito
Procurador Geral.
1882: Uma cortina de fundo de seda, entrelaçada com ouro, foi presenteada à Igreja
dos Estigmas para o altar da Madre Dolorosa.
19
1831: Paulo Lenotti, tio dos jovens João, José e Francisco, que estudavam nos
Estigmas, foi inscrito como membro do Oratório Mariano - ele tinha 31 anos
de idade.
1868: Pe. Rigoni escreveu de Florença novamente para falar sobre a sua falta de
progresso na tentativa de recuperar os bens confiscados.
1892: Pe. Francisco Benciolini faleceu aos 86 anos de idade. Ele havia sido o
primeiro Vigário Geral da Congregação. Ir. Dal Sasso disse que ele faleceu por
volta de 01:00 hora da manhã, e que sua morte foi sereno. Ele foi velado no
Oratório da Imaculada Conceição.
20
1816: Começou um retiro em São Firmo e São Rústico, em preparação para o
Oratório que estava para ser estabelecido lá no domingo seguinte, da
Quinquagesima (“domingo de Cinzas”).
1824: Madre Naudet escreveu a Pe.Bertoni pedindo sua orientação e direção.
1873: Um novo Papa foi eleito, e ele escolheu o nome de Leão XIII.
1889: Pe. Camillieri, OSA, Consultor da Sagrada Congregação dos Bispos e Regulares
fez 21 observações relativas às Constituições apresentadas a ele por Pe.
Pedro Vignola, Superior Geral, que estava buscando a aprovação papal para a
Congregação. Uma das sugestões foi que o Superior Geral deixasse de ser
eleito pelo tempo de sua vida - como havia ocorrido com Pe. Vignola. Como
resultado, o Superior Geral começou a pensar em convocar o Capítulo Geral
para Eleições.
1902: Nesta data, Pe. José Marchesini vendeu uma parte das suas vastas
propriedades ao Pe. Estêvão Rosa e Pe. Victor Gurisatti, por 120.000 Liras!
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21
1873: Por Decreto do Superior Geral, Pe.José Sembianti foi promovido ao Grau de
Missionário Apostólico. Ele foi o último membro promovido a tal na vida de
Pe. Lenotti. Não houve nenhum durante os 18 anos da administração de Pe.
Marani, de 1853 a 1871.
1880: Enquanto o 9º. Capítulo Geral estava em curso, Luís Battisti foi ordenado
sacerdote. Durante este Capítulo Geral, Pe.Rigoni renunciou aos cargos de
Conselheiro Geral e Procurador Geral. Ele foi sucedido como Conselheiro
pelo Pe. Bassi, e como Procurador Geral pelo Pe. Jaime Marini.
1892: Pe. Rigoni elogiou Pe. Benciolini e afirmou que, quando Pe. Bertoni faleceu
em 1853, ele realmente continuou vivo em Pe. Benciolini - e perguntou:
"Quem estava lá em Verona que não conhecia Pe. Benciolini?!”
22
1803: Pe. Bertoni pregou sobre a realização do jejum quaresmal com alegria - ele
disse que toda penitência que fazemos irá reparar um dano que havia sido
infligido em nossas almas pelo pecado.
1847: A Sagrada Congregação das Indulgências estendeu as indulgências para a
Porciúncula [que pode ser adquirida a partir do meio-dia de 1º. de agosto até
a meia-noite de 2 de agosto] para toties quoties, ou seja, podem ser
adquiridas tantas vezes quanto as condições para isto sejam preenchidas.
1878: Uma comemoração solene foi levada a efeito nos Estigmas para o falecido
Santo Padre, Pio IX, que em seu tempo de vida tantas vezes abençoou este
"Pequeno Rebanho" [Crescat pusillus Grex!] nos Estigmas.
23
1819: Madre Naudet escreveu a Pe.Bertoni que esses dias tinham sido para ela um
tempo de desânimo.
1854: Pe. Marani, Superior Geral,.havia enviado as Constituições Originais de Pe.
Bertoni a um amigo, Pe. J. Fusari, SJ - que disse que ele as tinha lido e que
admirava o espírito com que tinham sido escritas. Pe. Fusari sugeriu que
sejam enviadas a um certo Pe. Mignardi, que poderia oferecer uma melhor
visão crítica sobre elas.
1868: Pe. Benciolini escreveu a Pe. Rigoni em Florença e o preveniu para não ter
advogados demais tratando de suas causas, pois quanto mais advogados
houver, haverá também muitas opiniões!
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1880: Pe. Luís Battisti celebrou sua primeira Missa nos Estigmas.
24
1874: A grande notícia da Congregação nesta data foi que o 5º. Capítulo Geral foi
convocado nos Estigmas.
25
1816: Domingo da Quinquagesima (de Cinzas), e data da Solene Ereção Religiosa de
um Oratório Mariano na Paróquia dos Santos Firmo e Rústico. Os quatro
primeiros nomes deste novo Oratório foram: Pes. Bertoni, Nicola Mazza,
Marani, e Gramego. Pe. Marani dedicou-se muito a este Oratório até cerca
de novembro de 1819.
1829: Um certo Pe. Guerrieri visitou Pe. Bertoni para falar sobre os detalhes a
respeito de ceder o Convento de Santa Teresa às Irmãs da Sagrada Família de
Madre Naudet para seu uso perpétuo.
Pe. Bertoni consultava
frequentemente esse Pe. Guerrieri. Foi dito, no entanto, que ele era um
pouco especulativo demais para assuntos práticos, mas era frequentemente
consultado pelas religiosas de seu tempo sobre suas vidas espirituais. Ele era
Dominicano, e foi mencionado no Epistolario de Pe. Bertoni.
1835: Irmã Elizabeth Ambrosini, ex-penitente de Pe. Bertoni, faleceu neste dia como
uma Irmã da Sagrada Família.
1848: Um certo Pe. Dalbosco escreveu a Pe.Marani de Karthum, Egito . Ele afirmou
que ele e seus companheiros ainda aclentavam memórias felizes do retiro
que fizeram nos Estigmas no verão próximo passado. Ele disse que a África
era vasta e que havia muito trabalho para missionários católicos lá.
1874: Durante o 5º. Capítulo geral, observou-se que o Superior Geral, Pe. João
Lenotti, havia designado um número de membros da Congregação para o
Grau de Missionários Apostólicos, mas que ele mesmo nunca tinha sido feito
um! E tecnicamente surgiu que, nas Constituições Originais de Pe. Bertoni,
somente um Missionário Apostólico poderia ser eleito Superior Geral. Isto foi
dispensado com a solução que, por sua própria eleição, ipso facto, Pe. Lenotti
era um Missionário Apostólico!
26
1809: Pe. Bertoni escreveu, em seu Diário Espiritual, que é nossa tarefa fazermos
uma cópia de Jesus Cristo em nós mesmos.
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1829: Pe. Antônio Rosmini, de 29 anos, visitou Pe. Bertoni, pela primeira vez, a
pedido de Madre Madalena de Canossa.
1831: João Lenotti, de 14 anos, e seu irmão José, de 12 anos, foram incluídos como
membros do Oratório Mariano nos Estigmas.
1864: Pe. Inocêncio Venturini faleceu às 9:00 horas da manhã. Ele foi elogiado por
Pe. José Zenti no periódico Cronaca Camilliana. Sua morte foi dolorosamente
sentida nos Estigmas.
1867: Um jovem noviço muito promissor, em seu segundo ano de noviciado, José
Nardelli, deixou a Congregação hoje. Sua partida foi uma grande decepção
para a Congregação.
1873: Pe. Lenotti, Superior Geral, escreveu a Pe. Vicente Vignola, diretor da Casa
dos Estudantes em Villazzano, e recomendou silêncio e humildade a todos,
pois “isso é tudo de que precisamos".
1906: Cardeal Tripepi, Pró-Prefeito da Sagrada Congregação dos Ritos, obteve uma
resposta afirmativa quanto à questão da Causa do Fundador ser introduzida
em Roma.
27
1815: Napoleão fugiu de Elba ao meio-dia.
1865: Pes. Lenotti, Benciolini e DaPrato fizeram uma petição a Pe. Marani, Superior
Geral, para renovar as negociações com a Santa Sé para obter Aprovação
Papal da Santa Sé.
1867: Pe. Lenotti ofereceu uma Missa Votiva em honra de São José, para que mais
vocações fossem enviadas à lutadora Congregação.
28
1813: Pe. Bertoni escreveu a Madre Naudet e disse que estava ao lado do leito de
Bartolomeu Ruffoni - ele era o "Domingos Sávio" do Oratório de Pe. Bertoni, e
seu Prefeito.
1826: Pe. Venturini recebeu o grau do governo para ensinar em escolas.
1855: Um decreto do Gabinete dos Magistrados levava a efeito que a Congregação
poderia realmente dar entrada ao pedido de aprovação pela Santa Sé. Isto era
necessário naqueles tempos!
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1857: A Trinità tornou-se o Noviciado pela primeira vez. Havia 13 Noviços, 7
Estudantes e 4 Irmãos. Pe. Lenotti era o Mestre de Noviços - e Ir. Zanoli
cuidava de seu número habitual de tarefas!
1882: Foi recebido nos Estigmas um presente, com algumas decorações para o altar
da Madre Dolorosa.
1890: As Constituições aprovadas pelo 11º. Capítulo Geral [25 de setembro de
1889] foram enviadas a Roma juntamente com algumas cartas testemunhais.
O Bispo [mais tarde Cardeal] Riboldi de Pavia escreveu que, quando ele estava
à procura de uma Congregação masculina para a sua Diocese, a Congregação
dos Missionários Apostólicos foi altamente recomendada. Agora que eles
tinham estado ativos em sua Diocese, ele poderia afirmar, por experiência
própria, que eles eram sacerdotes bem instruídos, santos, zelosos e muito
educados, com uma reverência especial pela Santa Sé.
29
1832: Este foi um ano bissexto e, nesta data, um certo Pe. Pedro Riegler, seguidor
de Pe. Rosmini, celebrou a Missa nos Estigmas.

†
†††
†

O jovem Pe. Bertoni com os
meninos no Oratório Mariano
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1
1813: Pe. Bertoni escreveu um pouco apressado a Madre Naudet pois ele temia
algum mal-entendido com Madre diCanossa. Ele aconselhou Madre Naudet a
se aconselhar com Pe. Galvani também.
1815: Napoleão chegou a Riviera com apenas 1.000 homens e proibiu que qualquer
sangue francês fosse derramado.
1831: Pe. Bertoni, proprietário legal de Santa Teresa, deu permissão a Madre
Naudet para fazer algumas reformas no Convento.
1836: A Casa dos Dereletti, a próxima a Santa Maria del Giglio, passou a ser uma
filial da Casa dos Estigmas. Pe. Marani vinha aos Estigmas cinco dias por
semana por causa da escola e deu conferências teológicas nos Dereletti para
10, ou 12, sacerdotes, como Pe. Bertoni costumava fazer anos atrás em São
Firmo.
1842: Um jovem estudante, Luís Ferrari, caiu gravemente doente em frente ao
aposento de Pe. Biadego. O médico visitou Pe. Gramego, também, que havia
sofrido com uma infecção dolorosa na boca por um longo tempo.
1855: Em torno desta data, Pes. Marani e Lenotti pregaram uma missão em Badia
del Polesine, na Diocese de Rovigo.
1865: Os Padres retornaram de uma missão muito breve em Gavello. Pes.
Benciolini e Bassi pregaram uma Missão em Bottrighe, na Diocese de Adria.
2
1831: Pe. Bertoni enviou permissões adicionais a Madre Naudet para reformas no
Convento de Santa Teresa.
1835: Faleceu o Imperador Francisco I, "o sempre o campeão da religião".
1856: Pe. Marani iniciou um Retiro para os Seminaristas do Seminário Diocesano.
1864: Pes. Benciolini e Lenotti iniciaram uma missão na Igreja de Santa Maria em
Rovereto. O povo veio das cidades vizinhas e foram ouvidas Confissões todas
as noites até as 23:30 horas.
1868: O nome de Alexandre Brasca, advogado Católico de Milão, chamou a atenção
da Congregação pelo seu trabalho em ganhar causas de ordens religiosas
cujos bens haviam sido confiscados pelo governo. O moral na Dereletti estava
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"em baixa", escreveu Pe.Benciolini - pois a sua reivindicação de proprietário
havia sido negada por um tribunal de Veneza.
1906: O Papa Pio X assinou um decreto para a Introdução da Causa de Pe. Bertoni.
3
1829: Pe. Bertoni escreveu a Madre Naudet para lhe contar sobre a visita de Pe.
Guerrieri a ele.
1836: Pe. Benciolini recebeu as faculdades habituais da Diocese de Verona, com a
condição de que ele fizesse o retiro anual em setembro.
1849: Pe. Francisco Ravelli, SJ, primo [do lado da sua Mãe] de Pe. Bertoni, faleceu
com a idade de 55 anos.
1855: Pe. Bresciani, SJ, Pe. Alfieri e Pe. João Perrone, SJ, estavam de acordo, depois
de discutirem as Constituições Originais de Pe. Bertoni, sobre as quais Pe.
Perrone deveria emitir um parecer favorável à Sagrada Congregação dos
Bispos e Regulares, da qual ele era Consultor.
4
1813: Madre Naudet pediu conselho a Pe. Bertoni sobre um bom livro para o seu
Retiro. Pe. Bertoni sugeriu os Exercícios Espirituais de Santo Inácio de Loyola
- ele também sugeriu a ela manter um Diário Espiritual.
1829: Pe. Bertoni celebrou sua primeira Missa após um mês, pois ele havia estado
doente novamente.
1855: Pe. João Perrone, SJ, Consultor da Sagrada Congregação dos Bispos e
Regulares, deu a sua opinião oficial sobre as Constituições Originais de Pe.
Bertoni e sua Congregação. Quanto às Constituições, ele observou que elas
realmente tinham sido escritas em espírito de oração, mas precisavam de
emenda na sua seção jurídica - a Congregação, apesar de pequena, deveria
receber o Decreto de Louvor, que serviria como um incentivo aos membros.
1858: Pes. Lenotti e Vignola pregaram uma Missão em Ara Caeli, em Vicenza - Pe.
Marani ajudou em algumas funções. Os Padres visitaram o Santuário em
Monte Berico.
1860: O Bispo de Pádua, Dom Manfredini, escreveu a Pe. Marani, Superior Geral,
para agradeccer a ele pelo excelemte Retiro que ele havia acabado de pregar
aos Seminaristas lá. O Reitor do Seminário, Pe. Lourenço Sartori, escreveu de
modo similar. Esse retiro tinha sido pregado pelos Pes. Lenotti e Pedro
Vignola.

CALENDÁRIO ESTIGMATINO

MARÇO

36

5
1842: Dr. Manzoni fez a sua última visita ao moribundo estudante Luís Ferrari.
Desde dezembro de 1840, ele havia feito 1.125 visitas em uma vã tentativa de
salvar a sua vida. Durante este dia, Pe. Bertoni fez uma breve visita ao
moribundo menino.
1860: Um certo Pe. Caetano Modena, Camiliano, que havia auxiliado nas Confissões
no Retiro para os Seminaristas pregado pelos Pes. Lenotti e Pedro Vignola em
Pádua, escreveu nesta data ao Pe. Marani. Ele contou que os professores
mais velhos do Seminário lhe disseram que foi o melhor retiro que tinham
tido lá desde um que os jesuítas pregaram há 20 anos.
1862: Quarta-feira de Cinzas - Pes. Benciolini e Lenotti retornaram a Galliera
[Veneta] para estabelecer uma Pia União para combater a Blasfêmia, para
deixar uma memória visível da missão que tinham pregado lá no mês de
dezembro próximo passado. Pe. Marani também foi junto para ouvir
confissões.
1870: Pe. Lenotti deixou Villazzano para Verona - ele pretendia trazer o doente Pe.
Marani, Superior Geral, de volta com ele, pois o Superior sempre encontrou
felicidade estando entre os jovens estudantes que representavam para ele as
esperanças do futuro.
1873: Pe. Lenotti estava na Casa do Estudante, agora em Sale di Povo, preparandose para a sua partida no dia seguinte para visitar Pe. Bragato em Praga. A
longa causa no Tribunal parecia estar resolvida, e seria apenas uma questão
de tempo sobre quando a propriedade seria devolvida a eles.
6
1803: Pe. Bertoni renunciou à sua quota da herança familiar destinada a ele por sua
Tia Paula, por ocasião do falecimento de seu tio Antônio.
1830: Luís Biadego foi ordenado Diácono neste dia pelo Bispo Grasser.
1834: Os sinos dos Estigmas soaram na noite desta quinta-feira para lembrar aos
fiéis que o dia seguinte seria a primeira sexta-feira do mês.
1842: Domingo Laetare - às 2:00 horas da madrugada, faleceu o jovem estudante
Luís Ferrari. Ele foi muito admirado por seu amigo, João Lenotti, que seria
ordenado dentro de uma semana. O jovem Ferrari tinha estado com a
congregação por oito anos.
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1850: Tropas austríacas passaram a morar em uma parte dos Estigmas - eles
permaneceriam lá por mais de quatro anos. Durante a sua estada nos
Estigmas, eles dedicaram um apostolado fecundo ao Ir. Zanoli, que era um
velho soldado, que trouxe um bom número de soldados austríacos de volta
aos Sacramentos. Pe. Lenotti mencionaria isso anos depois, sobre como o Ir.
havia cumprido a "Finalidade" da Congregação, através de suas conversações
apostólicas.
1872: Pe. Lenotti foi designado Examinador de Vocações Diocesanas, função que
havia sido exercida por Pe. Bertoni e também por Pe. Marani anteriormente.
7
1834: [Festa de São Tomé] - era a primeira sexta-feira do mês, e a Festa das Cinco
Chagas deste ano. Os sinos dos Estigmas soaram em tono minore, como era
de costume nos domingos da Quaresma. Os sinos soaram nesta sexta-feira
por ser uma Festa especial nos Estigmas.
1835: Às 18:00 horas, os sinos dos Estigmas começaram a tocar por meia hora, em
honra do imperador falecido, Francisco.
1873: Pes. Lenotti e Vicente Vignola eram esperados em Praga às 21:00 horas. Pe.
Bragato, agora com quase 83 anos, precisava de ajuda para caminhar.
Durante a estada dos padres na Corte Imperial, eles encontraram Pe. Negrelli,
bibliotecário do Tribunal. A viagem de Sale di Povo, passando por Bolzano,
durou 27 horas.
1876: Os estudantes em Santa Teresa celebraram a Festa de São Tomé de uma
forma especial neste ano - os hóspedes foram convidados a participar da
Accademia que eles haviam estabelecido.
1878: Na Accademia realizada nos Estigmas neste ano, houve frequentes
homenagens ao Pio IX, que tinha sido sempre muito bom para a Congregação
durante toda a sua vida.
1880: Neste ano, os alunos celebraram solenemente a festa de São Tomé, precedida
por um Tríduo à luz da recente Carta Encíclica do Papa Leão XIII, Aeterni
Patris, que tão fortemente recomendou a doutrina de São Tomé. O tríduo foi
pregado pelos estudantes.
1883: Como as aulas estavam sendo ministradas, neste tempo, desde o grau
primário até o 4º ano de Teologia, e várias congregações de Verona estavam
enviando seus estudantes para os Estigmas para instrução, a Festa de São
Tomé teve um significado especial neste ano. À noite, o Cardeal di Canossa,
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com o seu Vigário, Monsenhor [também um futuro Cardeal] Bacilieri e outros
notáveis participaram da Accademia, que neste ano foi uma competição entre
vários estudantes. Maestro Ravignani preparou música especial para o
evento.
1887: Nesta data, Pe. Ricardo Tabarelli apresentou uma dissertação filosófica
perante a Academia de São Tomé em Parma.
1888: Ir. Luís Ferrari, confidente de longa data do falecido Superior Geral, Pe.
Marani [que tinha acompanhado o Superior Geral no encontro com Pio IX em
1854, buscando obter o Decreto de Louvor, que foi então concedido], faleceu
nos Estigmas com a idade de 76 anos. Neste mesmo dia, Pe. Pedro Vignola
informou o Abade de Bassano, que estava muito descontente com a
Congregação, que, no final daquele ano escolar, a Congregação deixaria
Bassano - concluindo assim os seus 12 anos de serviço lá.
1893: Uma Accademia especial foi estabelecida neste ano na festa de São Tomé,
para honrar o Jubileu Sacerdotal do Papa Leão XIII.
1902: O Superintendente das Escolas em Parma notificou, nesta data, que a
Congregação teria que fechar a sua escola em Parma, tendo em vista a "Lei
Casati ', que proibia os nascidos em Trento de ensinar em escolas italianas.
8
1813: Madre di Canossa não permitiria que uma de suas Irmãs Professas se
transferisse para a Congregação de Madre Naudet. Assim foi que Cristina
Scalfo deixou a vida religiosa completamente. Pe. Bertoni quis ver Pe. Galvani
para explicar a disputa, mas foi impedido devido aos constantes cuidados que
ele estava dedicando ao jovem moribundo Ruffoni, do Oratório. Pe. Farinati
foi então designado Confessor para a Congregação de Madre di Canossa.
1831: Madre Naudet comprou o antigo Mosteiro de Santa Dominica e seu grupo se
mudou para lá no decorrer deste ano.
1840: O nome de Pe. Gramego apareceu no Livro de Missa pela primeira vez desde
Maio próximo passado. Ele foi visitado pelo médico diversas vezes.
1856: Domingo da Paixão: Pe. Marani concluiu o retiro no Seminário. Pe. Benciolini
estava pregando uma missão na Paróquia de São Tomás de Canterbury em
Verona.
1863: Pe. Benciolini escreveu a Pe. Rigoni dizendo-lhe para usar o seu bom
julgamento sobre a celebração da Festa de São João de Deus. Ele era o santo
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padroeiro da comunidade religiosa com a qual Pe. Rigoni estava morando em
Florença, e ele tinha escrito a Pe. Benciolini sobre o que deveria fazer para a
comunidade, que tinha proporcionado hospitalidade a ele.
1893: Pe. Pizzighella recebeu uma resposta afirmativa sobre as devoções à Sagrada
Face sendo realizadas no antigo Oratório da Imaculada Conceição nos
Estigmas. Pe. Pizzighella havia escrito para o Ofício Sagrado e explicado o que
estava acontecendo à luz do furor causado por esta devoção.
9
1799: Gaspar Bertoni foi ordenado sub-Diácono na Catedral de Verona pelo Bispo
Avogadro.
1813: Bartolomeu Ruffoni, escolhido por Pe. Bertoni como Prefeito de seu Oratório
Mariano, faleceu hoje. A história de sua vida foi escrita após o seu
falecimento por Pe. Tiago Righi e Antônio Campostrini. Ele era chamado de
"Domingos Sávio do Oratório”.
1828: Pe. Bertoni celebrou a Missa com extrema dificuldade. Ambas as pernas
estavam muito doloridas, e ainda a perna direita estava inchada e sangrava.
10
1790: Nasceu Nicola Mazza. Ele se tornaria um Sacerdote – e teve Pe. Bertoni como
seu confessor. Atualmente, a Causa de Beatificação de Pe. Mazza está sendo
considerada pela Sagrada Congregação dos Ritos, em Roma.
1813: Pe. Bertoni falou com Monsenhor Dionisi, Vigário Geral da Diocese, na
Biblioteca, sobre as dificuldades entre Madre di Canossa e Madre Naudet.
1835: Depois do jantar, todos nos Estigmas foram à Catedral de Verona para a
função em memória do soberano falecido, Francisco.
11
1866: Pe. Lenotti, auxiliado pelos Pes. Benciolini e Rigoni, realizou uma Novena em
honra a São José.
12
1809: Nasceu Donna dei Conti Martelli. Ela se tornou a 2ª Sucessora de Madre
Naudet, em 1840.
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1821: Aniversário de um certo F. G. Clementi, que entraria um dia para a nossa
Congregação - ele nos deixou, porém, depois de apenas dois meses, em 1º de
setembro de 1846.
1834: Por muito pouco, quase aconteceu um grave acidente nos Estigmas, quando
uma plataforma da construção desabou. 2
1842: Sábado Sitientes3 - João Lenotti foi ordenado Sacerdote pelo Bispo Mutti em
sua Capela Residencial.
1864: Francisco Sogaro foi ordenado Sacerdote - ele era um produto da Escola dos
Estigmas, e a Crônica da Casa observou que a sua ordenação mudou
razoavelmente o ambiente pela morte de Pe. Venturini, algumas semanas
antes.4
1873: Pe. Lenotti e Pe. Vicente Vignola ajoelharam-se para a bênção de Pe. Bragato,
ao concluírem os seus cinco dias em Praga . Ele tinha visto a Imperatriz
Mariana, e agradeceu a ela pela sua caridade no financiamento da Casa em
Villazzano durante os duros anos de exílio dos Estudantes. Pe. Lenotti sempre
admirou Pe. Bragato, que tinha sido seu primeiro Confessor, quando ele
entrou na Congregação.
1892: Cesare Benaglia foi ordenado Sacerdote neste dia.
13
1842: Domingo da Paixão: Pe. João Batista Lenotti, recém-ordenado, celebrou sua
Primeira Missa nos Estigmas. Ele foi auxiliado por sua família, amigos e um
bom número dos alunos que permaneciam nos Estigmas. O nome de Pe.
Bertoni não apareceu no Livro de Missa neste dia - nem nunca mais. Ele não
veria nenhuma outra Primeira Missa de um membro da Congregação em sua
vida.
1864: Foi concluída a Missão na Igreja de Santa Maria, em Rovereto. Estima-se que
5.000 pessoas se reuniram na praça para a Bênção Papal. Foram distribúídos
“santinhos” da Missão.
1888: Bispo Francisco Sogaro solicitou os serviços de Pe. Domingos Vicentini para a
África Central, mas Pe. Pedro Vignola recusou. O Bispo apresentou o caso à
2

Pode ser observado aqui que a CS I, p. 268, atribui este episódio ao ano de 1834 – enquanto o mesmo
volume, pg. 504, o registra em 1835.
3
Nota da Edição: é o Sábado da 4ª. Semana da Quaresma.
4
Ele seria mais tarde Arcebispo, depois de deixar a Congregação, e morreu como Presidente dos Nobres
Eclesiásticos em Roma. Foi ordenado bispo na Igreja de Santa Ágata dos Godos, em Roma.
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Sagrada Congregação para a Propagação da Fé, que determinou que o Pe.
Dominic Vicentini deveria ir para a África por dois anos.
1899: O corpo de Pe. Bertoni foi exumado para exame e identificação, como parte do
processo para a sua causa. O corpo foi exposto em um quarto em um andar
superior nos Estigmas, que foi isolado.
14
1800: Gregory Luís Barnabas Chiaramonti, OSB foi eleito com o nome de Papa Pio
VII em Conclave realizado em Veneza.
1882: Pe. Francisco Cartolari entrou nos Estigmas.
1826: Foi publicado em Verona o Decreto Papal prolongando o Ano Santo.
1840: Luís Gagliardi foi ordenado Sacerdote - mais tarde ele compôs algumas
músicas especiais para a Ereção Canônica da Congregação, que seria realizada
em 30 de setembro de 1855.
1842: Pe. João Lenotti celebrou uma de suas Primeiras Missas em sua paróquia
familiar de São Lucas.
1857: Pe. Benciolini e Pe.Lenotti pregaram uma Missão em São Nicola, em Verona.
1860: Pes. Benciolini e Lenotti deixaram Verona para a Missão em Noventa di Piave.
As pessoas vieram de um raio de 20 milhas para fazer a Missão.
1873: Pe. Lenotti, Superior Geral, e Pe. Vicente Vignola retornaram a Sale di Povo,
após a sua visita ao Pe. Bragato em Praga.
1880: Pe. Antônio Oss Balss e Pe. Domingos Vicentini abriram um Oratório em São
Martino, Trento.
15
1826: Pe. Antônio Rosmini, em Milão, enviou o Plano da Congregação que ele
queria estabelecer com Pe. Bertoni em Verona .
1830: Pe. Bertoni cedeu o Convento de Santa Teresa a Madre Naudet para seu uso
perpétuo. [Estas condições não foram mantidas anos mais tarde pelas irmãs,
e, eventualmente, eles deixaram Santa Teresa].
1834: Uma lâmpada de bronze foi instalada com força pela segunda vez no altar nos
Estigmas, mas o trabalho ainda era insatisfatório.
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1842: Deste dia em diante, o nome de Lenotti passou a aparecer regularmente no
Livro Missa nos Estigmas. Ele parecia mal nesta ocasião, e Pe. Bertoni fez com
que ele consultasse um médico.
1856: Pes. Benciolini, Venturini e Lenotti concluíram a Missão na Paróquia de São
Tomás de Canterbury, em Verona.
1858: Pes. Lenotti e Vignola terminaram nesta manhã uma bem-sucedida missão
em Ara Caeli, em Vicenza.
1864: Houve uma disputa entre Pe. Benciolini e as Irmãs sobre o Convento de Santa
Teresa e seu uso. Bispo di Canossa [cujas duas irmãs sanguíneas eram Irmãs
da Sagrada Família] aconselhou-se com um advogado, com o nome de
Alexandre Zeppi, que se aliou às Irmãs.
1873: Pe. Lenotti, Superior Geral, tendo retornado a Sale di Povo um dia antes de
sua viagem a Praga, retornou a Verona.
1878: Pe. Rigoni renunciou ao cargo de diretor do Seminário Diocesano de Verona,
devido a problemas de saúde, e voltou para os Estigmas.
16
1855: A Festa Litúrgica dos Cinco Chagas, ou Sagrados Estigmas, ocorreu nesta
data. Neste mesmo dia, a Sagrada Congregação para os Bispos e Regulares
emitiu o Decreto de Louvor para a Congregação. Bispo Riccabona, que estava
em Roma nesta ocasião, fez notar esta coincidência em favor da Congregação
dos Estigmas.
1858: Tendo completado ontem a Missão em Vicenza, Pe. Marani, Superior Geral,
partiu nesta data para Caravaggio, para examinar o oferecimento do
Santuário de lá para a Congregação.
1867: Carlos Zara foi ordenado Sacerdote [ele tinha sido Diácono desde agosto de
1865].
1870: Pe. Lenotti deixou Verona para retornar a Villazzano, sem Pe. Marani, que
estava muito doente, e o clima frio demais para ele fazer a viagem. Pe.
Lenotti tinha vindo a Verona pelo propósito expresso de trazer Pe. Marani de
volta com ele.
1875: Faleceu hoje o Pe. Luís Maestrelli, Superior do 'Sordo-Muti'. 5
5

Comunidade de surdos-mudos.
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1876: O Bispo de Parma escreveu ao Pe.Pedro Vignola, Superior Geral, para lhe
dizer que ele estava muito satisfeito com o trabalho da Congregação em
Parma.
17
1837: Pe. Vicente Raimondi entrou na Congregação [por um bom número de anos,
ele ensinou Patrologia no Seminário Diocesano - ele faleceu como jesuíta
exatamente 2 anos depois de Pe. Bertoni, em 12 de junho de 1855].
1855: Bispo Riccabona escreveu de Roma aos Estigmas para contar a notícia da
concessão do Decreto de Louvor no dia precedente à Festa dos Sagrados
Estigmas. Ele disse que não era uma coincidência, mas uma manifestação da
Divina Providência.
1905: Pe. José Antoniolli comprou uma parte da propriedade na seção 'Acquabella'
de Milão, com a intenção de construir ali uma Hospedaria para os estudantes
que frequentam a escola em Milão. Primeiramente, o Conselho Geral, sob Pe.
P. Gurisatti, Superior Geral, não estava interessado, mas com o tempo isto se
tornaria um projeto importante da Congregação.
18
1783: Nasceu Matilda Bertoni - a única irmã de Gaspar, já com seis anos de idade.
Ela iria morrer com a idade de 3 anos e meio.
1827: A esposa de José Ferrari ficou seriamente doente, foi ungida, e recebeu o
Viático. Pe. Bertoni disse a José para ficar em boa esperança, pois o dia
seguinte era a festa de São José, que iria cuidar de sua amada.
1828: Pe. Bertoni estava confinado à cama novamente, pois sua perna estava muito
inchada, e muito dolorosa ao toque. Ele escreveu a Madre Naudet dizendo a
ela que estaria se submetendo a cirurgia. Disse-lhe para copiar o
procedimento das Senhoras do Sagrado Coração para obter a aprovação da
Santa Sé.
1834: Por volta das 18:00 horas, os sinos dos Estigmas soaram na Vigília da Festa do
dia seguinte, de São José.
1846: Vigília de São José - João B. Bandoria, aos 39 anos, alfaiate, entrou nos
Estigmas.

CALENDÁRIO ESTIGMATINO

MARÇO

44

1854: O Governo Imperial respondeu ao pedido da Congregação para retornar o
corpo de Pe. Bertoni aos Estigmas. Antes de conceder a permissão, o governo
pediu mais informações.
1858: Depois de voltar de uma viagem de inspeção a Caravaggio, Pe. Marani e Pes.
Benciolini e Lenotti foram para Fossolovara para pregar uma missão.
1859: Quinta-feira Santa - Pe. Marani celebrou a Missa na Igreja dos Estigmas, sua
primeira Missa em muitos meses. Ele não era mais capaz de manter sua
agenda de pregações ocupada como ele fez seus primeiros anos como
Superior Geral.
19
1827: Pe. Bertoni está confinado à cama novamente - a doença parecia ter sido um
tumor na perna. A Sra José Ferrari melhorou de repente neste dia, o que o
seu marido atribuiu às orações de Pe. Bertoni.
1828: Pe. Bertoni escreveu a Madre Naudet e lhe contou sobre as repetidas
punções em sua perna pelo Dr. Gregori, que lhe ordenou permanecer na
cama. Ele recebeu a Santa Comunhão na cama nesta data.
1829: Os sinos dos Estigmas soaram por seis minutos, às 6:00 horas da manhã, e
durante 12 minutos ao meio-dia.
1854: Pe. Marani, Superior Geral, respondeu o questionário que lhe havia sido
enviado pelas autoridades em Veneza . Ele afirmou que as Escolas dos
Estigmas estavam conformes aos requisitos do estado.
1866: Pe. Rigoni pregou o panegírico na Igreja de São Nicola, em Verona, no centro
da cidade de Devoções para São José. Para a reposição deste ano, um dos
Padres dos Estigmas veio para pregar nesta Igreja no dia 19 de cada mês, nas
Devoções para uma Boa Morte.
1891: Nesta festa de São José, os Padres da Congregação oficiaram na Igreja de S.
Nicola dei Prefeti em Roma, pela primeira vez.
20
1800: Leopoldina Naudet partiu para Veneza para felicitar o novo Papa, Pio VII.
1803: Pe. Bertoni pregou sobre comunhão freqüente e analisou as desculpas
habituais oferecidas para esta negligência. Ele disse que não havia nenhuma
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razão válida, pois Cristo iria responder às necessidades do homem neste
Sacramento.
1808: Dom Inocêncio Liruti assumiu a Sé de Verona - não havia Bispo lá desde que
Dom Avogadro renunciou à Sé em 1805.
1866: Termina a Novena na Igreja de São Nicola em Verona. Pe. Lenotti retomou
seus serviços à noite lá, pregando toda noite sobre o Santo.
21
1802: Pe. Bertoni pregou sobre Confissão e afirmou que não pode haver
comparação entre a vergonha que um pecador sente diante do
Confessionário onde ele veio para acusar a si próprio e a que um pecador que
nunca tivesse se confessado e que estivesse sendo acusado publicamente
pelo Juiz Divino no Julgamento Final. Uma boa confissão é uma honra para o
penitente.
1804: Pe. Bertoni pregou sobre o significado da verdadeira felicidade - ele disse que
ela era o testemunho de uma boa consciência; às vezes ela não conhece o
prazer humano - a felicidade é abandono em Deus.
1829: Pe. Bertoni escreveu a Madre Naudet e contou a ela que o Monsenhor Dionisi
iria falar com o novo Bispo [Grasser], assim que ele chegasse na Diocese.
1837: Pe. Bertoni ofereceu hospedagem nos Estigmas aos jesuítas em Verona –
eram em 11 sacerdotes, 2 estudantes e vários irmãos que vivem lá no
momento. Ele também ofereceu a eles a direção de sua Escola nos Estigmas.
1855: Festa de São Bento – foi informado nos Estigmas que o Santo Padre, Pio IX,
havia concedido o Decreto de Louvor. Cônego Bertinelli escreveu de Roma e
disse que, como que a Congregação era tão pequena, com tão poucos
membros, a concessão do Decreto deveria ser considerada como o primeiro
milagre de Pe. Bertoni!
1874: Pe. Francisco Sogaro escreveu uma carta a todos os padres que eram
Missionários Apostólicos – pedindo que não se escandalizassem com o seu
pedido para deixar a Congregação - à qual ele seria sempre grato. Ele afirmou
que queria seguir a sua vocação missionária na África.
22
1817: Francisco Cartolari foi ordenado Diácono.
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1828: Inocêncio Venturini foi ordenado subdiácono pelo Bispo Buozzi, na Catedral
de Mantua.
1838: Um certo Dr. Lourenço Maggi - trabalhando para Pe.Bertoni - ofereceu
160.000 Liras Austríacas pela compra de Sezano.
1868: Pe. Marani, Superior Geral, veio a Villazzano com a intenção de ficar apenas
alguns dias. No entanto, ele ficou doente e ficou quase um mês inteiro na
cama.
1895: Nesta data, a Congregação comprado uma casa em Parma, próxima à Igreja
de São Tiago, na Via Massimo d'Azeglio, que era mais adequada para o seu
trabalho.
1899: O corpo de Pe. Bertoni foi re-examinado pelo Tribunal Diocesano, durante o
processo de sua beatificação.
23
1807: Bento Riccabona - o futuro bispo de Verona, e mais tarde de Trento - nasceu
em Cavalese, Trento.
1836: Pe. Cainer caiu de cama e continuou acamado por cerca de um mês.
1848: Os dominicanos em Santa Sabina, em Roma, cederam a Igreja de S. Nicola dei
Prefeti em Roma a uma Confraria do Crucificado. Esta Igreja viria a ser
administrada pela nossa Congregação em 1891 – e a Confraria causou nãopequenas dificuldades aos nossos Padres.
1891: Pes. Tabarelli, Júlio Zambiasi e Scotton mudaram de Vicolo del Bologna, n. 40
em Roma - para uma casa próxima a S. Nicola dei Prefeti. Como esses padres
estavam envolvidos em trabalho escolar, Pe. Pio Gurisatti - o futuro 4º
Superior Geral - foi enviado para cuidar da Igreja.
24
1800: A família Bertoni assinou o acordo sobre as propriedades da família, pois o
pai vinha causando não-pequeno desgosto à família com a sua má gestão das
mesmas.
1873: O Tribunal de Verona, ordenado pelo Tribunal de Veneza, em janeiro deste
ano, para fazer um acordo justo com a Congregação sobre a sua propriedade,
concedeu outra estada de 30 dias ao governo. Uma advogada amiga dos
Brasca, conhecida pelo nome de Gemma, representou Pe. Benciolini.
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25
1790: Nasceu Caetano Brugnoli, filho de Carlos.
1817: Pe. Luís Della Rizza estava vivendo na casa dos Estigmas quando Pe. Bertoni
tomou posse da mesma no mês de novembro do ano anterior. Ele finalmente
deixou a casa nesta data, após o inverno.
1851: Festa da Anunciação - Pe.Marani deu a Primeira Comunhão a duas jovens
irmãs, com o nome de Haller, na Missa das 07:00 horas da manhã. Às 8:30,
houve uma Missa e as jovens cantaram durante a mesma. Eles estavam sendo
preparadas pelas Irmãs da Sagrada Família.
1855: Domingo da Paixão - Pe.Marani e Ir. Zanoli foi para Treviso para uma missão.
Pe. Marani, Superior Geral, frequentemente levava Irmãos com ele em suas
viagens.
1860: Domingo da Paixão - Pes. Benciolini, Lenotti e Vicente Vignola terminaram a
árdua missão em Noventa di Piave.
1865: Ricardo Tabarelli e Tiago Zadra [candidato a Irmão] tornaram-se noviços.
1906: Arcebispo Luís Morando, primeiro membro da Congregação elevado ao
Episcopado, entrou em sua Sé de Brindisi.
26
1812: Anotações de Madre Naudet para este dia indicam que ela havia
experimentado algum tipo de êxtase - ou intensa experiência em oração.
27
1809: Pe. Bertoni citou o Combate Espiritual de Dom Scupoli em seu Diário
Espiritual nesta data, e escreveu que as tentações retornam após uma falha
para que possamos recuperar o mérito perdido na falha anterior.
1813: Um certo Angelo Allegri foi condenado à morte - ele era impenitente por seu
crime de matricídio, mas foi finalmente convertido e fez sua confissão a Padre
Bertoni, antes de sua execução.
1826: Pe. Bertoni escreveu ao Pe.Rosmini para parabenizá-lo pelo maravilhoso
trabalho que ele havia planejado para a sua futura congregação. Pe. Bertoni
sugeriu que Pe. Rosmini iniciasse o processo de obtenção da Aprovação Papal.
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28
1829: Bispo Grasser, que havia assumido a Sé de Verona alguns dias antes, foi
mencionado na carta de Pe. Bertoni a Madre Naudet como sendo muito
estimado pelo governo.
1866: Pe. Lenotti, que estava pregando o mês todo na Igreja de S. Nicola em Verona
em honra de São José , afirmou nesta noite que São José foi um modelo de
devoção a nosso Senhor. Era quarta-feira da Semana Santa.
1899: Conde Alberto Gerbaid de Sonas escreveu novamente de Lisboa, delineando
as funções da Congregação, uma vez que esta chegue a Lisboa. A
Congregação cuidaria de uma paróquia italiana lá, e teria oportunidade de
abrir uma escola o mais cedo possível.
29
1835: Ir. Angelo Casella caiu de cama neste dia, sofrendo de uma ‘inflamação’ muito
grave.
1840: Pe. Bertoni escreveu a Pe. Bragato em Praga, enviando-lhe os melhores
cumprimentos da parte da Comunidade nos Estigmas.
1858: Um néo-sacerdote, Pe. Bissoli, deixou a Congregação - a Crônica dizia que ele
tinha mostrado sinais de ser um excelente e muito exemplar religioso.
1866: Quinta-feira Santa - Pe. Lenotti pregou em S. Nicola nesta noite, sobre São
José como o "Santo da Providência".
1873: Lourenço Pizzini, Tiago Marini e Pio Gurisatti foram ordenados neste dia,
Sábado de Sitientes.6
1878: A Congregação dos Estigmas enviou uma nota de felicitações ao novo Papa,
Leão XIII.
30
1816: Francisco Cartolari foi ordenado subdiácono.
1866: Sexta-feira Santa - Pe. Lenotti pregou em S. Nicola, em Verona, em
"conformidade com a vontade de Deus”.

6

i.b.: Nota da Edição: é o sábado da 4ª. Semana da Quaresma.
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31
1828: Pe. Bertoni escreveu a Madre Naudet, dizendo-lhe de sua felicidade por uma
certa Santa Campanini ter entrado na Congregação de Madre Naudet. Pe.
Bertoni, nesta carta, sugeriu que ela tivesse 3 categorias de membros em sua
congregação.
1866: Sábado Santo – na conclusão de suas pregações finais em São Nicola, em
Verona, sobre as devoções do mês de março, em honra de São José, Pe.
Lenotti disse a seus ouvintes que fidelidade e constância são características
daqueles verdadeiros devotos a São José.
1867: 4º Domingo da Quaresma - Pe. Lenotti pregou um retiro de três dias na Igreja
da Trinità, para estudantes do ensino médio.
1879: Bispo Bento Riccabona, verdadeiro amigo da Congregação, faleceu em Trento.
Pe. Pedro Vignola, Superior Geral, veio de Verona para o funeral. Pe. Zara
observou na Crônica da Casa que a memória de Dom Riccabona seria sempre
venerada nos anais da Congregação - e que aqueles que vierem depois deles,
sempre venerariam o seu nome.
1887: A Congregação comprou uma casa em Pavia, ao lado da Igreja dos Santos
Felipe e Tiago, por 50.000 Liras, valor emprestado pelo Bispo Riboldi.
†
†††
†

Fr. Bertoni used to teach even during his long and painful illnesses that held
him in bed for many years.
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1
1797: Sábado - Gaspar Bertoni recebe o Ostiariate e Leitorado7 do Bispo Avogadro.
1836: Pe. Bertoni escreveu a Madre Bussetti, Madre Geral das Irmãs da Sagrada
Família, oferecendo-lhe algumas sugestões em suas reformas para proteger o
Claustro de Santa Teresa. Ele também lhe desejou uma feliz Páscoa.
1856: Pe. Marani estava enfermo, então Pe. Lenotti foi a Cremona para pregar o
retiro aos Camilianos.
1867: Segunda-feira - Pe.Lenotti pregou dois sermões para os estudantes do ensino
médio em retiro na Trinità.
1868: Pes. Lenotti e Vicente Vignola pregaram um retiro de três dias aos estudantes
sob os cuidados de Pe. Fusari - ele estava no comando do Internato Diocesano
em Trento.
1869: Pes. Marani, Benciolini e Bassi enviaram uma carta a Pio IX e deram uma
descrição de suas vidas no momento. Eles estavam se dando bem
financeiramente por meio de seu ministério e tudo era realizado em comum.
1906: Arcebispo Morando, recém-consagrado, entrou em Ostuni - ele havia sido
nomeado Administrador Apostólico aqui.
2
1804: Pe. Bertoni pregou sobre a libertação do pecado e do diabo - ele afirmou que
o homem é feito à imagem de Deus, e o diabo tentará destruir essa imagem.
O diabo se torna o tirano do coração humano e degrada a alma.
1856: João B. Marchesini entrou na Congregação - mais tarde ele saiu, se casou e
teve um filho, Luís, que algum dia contestaria o testamento de seu tio - este
era o Pe.José Marchesini, Estigmatino, irmão de João B., que tinha feito Pe.
Estêvão Rosa seu herdeiro. A família Marchesini fez isso muito bem.
1867: Pe. Lenotti pregou um único sermão hoje para os jovens estudantes em
Retiro, de modo que o resto do dia pôde ser deixado livre para confissões.
3
1801: Pe. Bertoni pregou sobre a Paixão de Cristo - ele iria usar esse mesmo sermão
novamente em 4 de abril , cinco anos depois. Ele afirmou que Cristo sofreu
7

Ordens menores de Ostiário e Leitor.
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em Sua humanidade inteira, corpo e alma. Ele sofreu mais do que qualquer
homem poderia.
1813: Sábado Sitientes8 - Caetano Brugnoli foi tonsurado e recebeu as quatro
Ordens Menores.
1825: Durante estes dias, o Imperador visitou os Estigmas em construção e também
o Convento de Santa Teresa. Este dia era Domingo de Páscoa.
1835: Ir. Angelo Casella faleceu hoje - ele foi o primeiro membro da Congregação a
falecer. Ele foi sepultado no cemitério da cidade na Villa Pellegrini. Era o 19º
ano desde a fundação da Congregação.
1838: Bispo Grasser fez uma visita pastoral aos Estigmas neste dia.
1867: Terninou hoje o retiro dos estudantes na Trinità. Pe. Lenotti elogiou os jovens
garotos pela sua atenção e recolhimento.
1873: O advogado Brasca escreveu nesta data ao Pe. Rigonio, Procurador Geral da
Congregação, dizendo a ele que o lado do governo no longo caso parecia
estar se preparando para um acordo fora do tribunal. O advogado sugeriu que
a Congregação aceitasse qualquer oferta, pois o governo poderia usar
novamente o Cenni ['Indicações de nossa História Primitiva'] de Pe. Marani este era um relatório sobre a congregação que ele havia escrito, no qual
considerou o Decreto de Louvor equivalente a uma Aprovação Papal [que a
Congregação ainda não havia recebido até aquele momento] - e também o
fato de que a Congregação havia adquirido propriedade, como em Sale di
Povo, o que dava toda a aparência de um ato legal, realizado por uma
entidade jurídica.
1892: Foi realizada uma celebração em memória do recém-falecido Pe. Benciolini. O
Pároco da Igreja de Santo Estêvão presidiu a Missa - Pe. Zocchi fez o sermão e
falou aos ouvintes que, em lugar da tristeza, deveria haver apenas admiração
pelo velho santo homem que havia acabado de falecer.
4
1806: Pe. Bertoni usou neste dia o mesmo Sermão sobre a Paixão neste dia que ele
havia pregado em 3 de abril de 1801. João Marani foi tonsurado neste dia
pelo Bispo Molin. [Este Bispo parecia favorável à facção francesa em Verona.
Ele foi administrador da Igreja da Abadia em Asola.]

8

i.b.: Nota da Edição: é o sábado da 4ª. Semana da Quaresma.
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1824: Pe. Bertoni obteve um Decreto de Registro para o novo Oratório na Trinità
para o Pároco daquela Igreja, Pe. Pedro Palamidese.
1828: Bispo Grasser ordenou Francisco Benciolini Sub-Diácono, com o título
Canônico de Patrimônio sendo provido por seu tio, Pe. Caetano Benciolini.
1843: Francisco Solari deixou a Congregação depois de 13 anos de serviço - a
Crônica da Casa registrou: "Que Deus o abençoe”.
1851: Pe. Lenotti pregou o último de seus mais de 200 sermões nas devoções de
Sexta-feira nos Estigmas. [Há cópias de muitos desses sermões ainda retidas
nos Arquivos nos Estigmas].
1855: João Lenotti recebeu as duas últimas ordens menores, Exorcista e Acólito,
neste Sábado Sitientes9.
1867: Pe. Marani partiu da Casa do Estudante para a conturbada Verona.
5
1806: Miguel Ângelo Gramego foi ordenado Diácono pelo Bispo Molin,
Administrador de Asola, na Igreja de São George, em Verona - João Marani
recebeu as quatro Ordens Menores nesta mesma cerimônia.
1807: Pe. Bertoni pregou sobre o tema: 'A Santa Páscoa e a Vida Espiritual’. Nossa
vida de glória está escondida com Cristo em Deus.
1812: Francisco Cartolari foi vestido em São Firmo Maior pelo nobre penitenciário
Christóvão Cartolari, com a permissão do Bispo Liruti.
1813: Em sua carta a Madre Naudet desta data, Pe. Bertoni elogiou o trabalho do
Pe. João Luís Fusari, há longo tempo Superior do Oratório de São Felipe.
1838: Pe. Biadego, padre há seis anos, recebeu suas primeiras faculdades para
Confissões, válidas por seis meses, com a condição habitual de fazer o retiro
em setembro.
1868: Domingo de Ramos – os serviços da Semana Santa se iniciaram em Villazzano.
Pes. Lenotti e Vicente Vignola pregaram um retiro para a comunidade lá; Pe.
Marani estava doente na cama.
1869: Pe. Marani, Superior Geral, veio a Villazzano para ficar com os estudantes por
um tempo.

9

i.b.: Nota da Edição: é o sábado da 4ª. Semana da Quaresma.
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6
1815: Data de uma carta de Madre Naudet a Pio VII – foi escrita à mão por ela, mas
aquele não parecia ser o seu estilo de escrita. Parecia ter sido ditada por Pe.
Bertoni.
1821: Pe. Gramego submeteu-se a um exame para ser aprovado como professor de
Gramática.
1839: A Crônica da Casa registrou a oferta de Pe. Bertoni da propriedade de Sezano
ao Papa Gregório XVI no mês de dezembro precedente. E registrou também a
bênção do Papa sobre a Congregação.
7
1821: Nesta data, Pe. Gramego foi aprovado pelo Estado para dar aulas.
1854: O Mitrado Provost de Bolzano, Bento Riccabona, foi nomeado Bispo de
Verona.
1858: Pe. Marani, Superior Geral, foi a Rovereto para decidir sobre a aceitação de
uma casa em Sacco, nos arredores de Rovereto. Após algumas deliberações,
Pe. Marani recusou tanto Sacco como Caravaggio, que haviam sido
oferecidas.
8
1813: Pe. Bertoni tinha esperança de estar em São José neste dia, mas não foi capaz
de realizar isto.
1821: Pe. Bertoni submeteu-se aos exames do estado para ser aprovado como
professor para todas as séries do ensino médio.
1828: Pe. Bertoni escreveu a Madre Naudet, e nesta carta elogiou três autores:
DeMaistre, Lamenais e Bonald. [José DeMaistre havia escrito um livro sobre o
papado, que, na época, foi muito bem recebido; Lamenais, no entanto, viria a
ser condenado pela Igreja um dia.] Pe. Lenotti, em uma Exortação, citou o
exemplo de Lamenais, que faleceu em 27 de fevereiro de 1854, e perguntou
se alguém alguma vez teria pensado que aquele tão ardente e bem dotado
apologista viria a ter jamais um final como esse - tal é o caminho do orgulho,
ele comentou.
9
1813: Pe. Bertoni falou com Monsenhor Dionisi sobre as diferenças entre Madre
Naudet e Madre di Canossa.
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1867: Semana Santa - Pe.Vicente Vignola pregou a Instrução, e Pe. Lenotti pregou as
Meditações para a Comunidade em Villazzano.
10
1813: Pe. Bertoni escreveu a Madre Naudet para explicar as razões pelas quais
Madre di Canossa não permitiria que a Irmã Cristina Scalfo se mudasse para a
sua Congregação (de Madre Naudet). Pe. Bertoni escreveu que Madre di
Canossa sentia que todas as Congregações Religiosas eram basicamente a
mesma, e, se a irmã Scalfo se mudasse, talvez muitas outras se mudariam,
também.
1833: Madre Madalena [agora Santa] di Canossa, irmã de Bonifácio, e tia do futuro
Cardeal Luís di Canossa de Verona, faleceu neste dia.
1867: O Instituto Real de Finanças decretou que o Convento de Santa Teresa era de
legítima propriedade dos Padres dos Estigmas - esta foi uma decisão no caso
com as Irmãs da Sagrada Família, que haviam alugado o Convento para o
governo.
11
1803: Pe. Bertoni pregou sobre ‘Perseverança’ - ele disse que devemos estar
preparados para a tentação, mas não devemos nos preocupar com o amanhã.
A vida de virtude é a única vida feliz.
1829: Esta foi a data de uma Rescripto Papal que elevou a Festa de São Francisco a
um 'Duplicação da 2ª Classe' - menção disto foi feita um dia por Pe. Carlos
Zara na Crônica da Casa.
1839: Pe. Carlos Fedelini recebeu faculdades para ouvir confissões.
1848: Pe. Bertoni escreveu a Pe.Bragato para felicitá-lo por recusar a ‘mitra’. Isto
não parece ter significado o episcopado, mas sim a mitra Abacial.
1883: Antônio Conte, de Bassano, entrou na Congregação. Ele provou ser a única
vocação recebida da tarde de tutoria de Pe. Morando em Bassano.
1896: Pe. Gurisatti, Superior Geral, escreveu ao bispo de Civitavecchia para ver se
poderia ser alcançada alguma solução para as dificuldades que a Congregação
estava encontrando lá. Nenhuma solução apareceu, então Pe. Gurisatti
retirou a comunidade no final do ano escolar - dois padres haviam sido
enviados para lá em 1895, e partiram menos de um ano depois, devido a
algumas dificuldades com a Cônego Caraciole.
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12
1800: Gaspar Bertoni foi ordenado Diácono pelo Bispo Avogadro, na capela
residencial do Bispo.
1834: Todos os seis sinos dos Estigmas soaram em honra de S. Zeno, Padroeiro de
Verona.
1868: Domingo de Páscoa - Pe. Marani passou a semana toda na cama, em
Villazzano. Pes. Lenotti e Vicente Vignola concluíram o Retiro para a
Comunidade.
1892: Pe. Ricardo Tabarelli foi nomeado Consultor da Sagrada Congregação dos
Bispos e Regulares – foi o primeiro membro da Congregação a ser
escolhido.
13
1805: Miguel Gramego foi ordenado subdiácono pelo Bispo Avogadro. Era Sábado
Santo.
1815: Teodora Campostrini, penitente do Pe. Bertoni, entrou para as Irmãs
Salesianas em Malo.
1856: Festa do Patrocínio de São José - o Sub-Diácono Carlos Bissoli foi vestido com
o hábito da Congregação.
1876: O mitrado Arcipreste de Bassano, Monsenhor João Gobbi, pediu a Pe. Pedro
Vignola, Superior Geral, para enviar dois padres e um irmão para Bassano
para fundar uma casa para o trabalho com jovens. Eles ensinariam o
catecismo em dias sem escola e à noite para adultos. Pe.Vignola levou o
pedido em consideração.
14
1814: Catherine Slavier renunciou legalmente ao que Francisco Bertoni [pai de Pe.
Bertoni] havia deixado para ela. A liquidação final desta disputa não foi feita
ainda depois de mais de um mês.
1830: Nesta data, na forma legal, Pe. Bertoni cedeu o uso [não a propriedade] do
Convento de Santa Teresa às Irmãs da Sagrada Família.
1856: Pe. Marco Bassi entrou na Congregação - Pe.Lenotti observou na Crônica da
Casa que o nome dele fez os padres mais velhos da casa recordarem a
frequente expressão de Pe. Bertoni, no dialeto veronês: Bassi, bassi...! (Baixo,
baixo...!).
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1883: Pe. Zara transcreveu alguns papéis velhos que encontrou nos Arquivos da
Casa, relativos à História do início da Congregação.
1904: Pe. José Chesani havia trabalhado muito duramente na preparação de um
estudo do Inferno de Dante - ele faleceu neste dia, em Verona.
15
1813: Quinta-feira Santa - Pe. Bertoni escreveu a Madre Naudet dizendo a ela sobre
algum consolo que ele havia tido na vida.
1827: Madre Naudet estava em retiro - ela escreveu que havia orado por Pe.
Bertoni durante o seu retiro.
1851: Antônio Caucigh foi vacinado!
1873: Nesta data, um advogado, Francisco Gemma, representando o procurador
Alexandre Brasca, que estava representando a Congregação, se reuniu com os
advogados do governo fora do Tribunal para elaborar um acordo para a
restauração da propriedade legítima da Congregação.
16
1855: O Decreto de Louvor concedido à Congregação pelo Papa Pio IX tem esta
data.
1874: Pe. Lenotti, Superior Geral, enviou Pe. Pedro Vignola e Pe. Francisco Sogaro
para se reunirem com as autoridades no Santuário de Caravaggio, que tinha
sido oferecido à Congregação durante a administração de Pe. Marani. Os
Administradores do santuário se opuseram à vinda da Congregação para
Caravaggio, e por isso as negociações chegaram a um impasse. O Bispo
Bonomelli havia feito a oferta.
17
1802: Sábado Santo - Miguel Gramego recebeu a tonsura e as duas primeiras
Ordens Menores [Ostiário e Leitor] do Bispo Avogadro.
1845: O testamento de Teresa Borghetti Cartolari foi tornado público - ela deixou
uma grande parte dos seus bens para os Estigmas e para o Instituto de São
Silvestre. Os Padres dos Estigmas recusaram a sua parte. Ela era a Mãe do Pe.
Fancisco Cartolari.
1855: Pes. Marani e Lenotti pregaram um retiro de três dias para rapazes em
Lugagnano, em preparação para a construção formal de um oratório lá.
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1873: No Tribunal de Verona, o governo concordou em restaurar os bens
confiscados à Congregação, e também pagar um terço dos danos incorridos,
se Pe. Benciolini concordasse em suspender o processo judicial que já se
arrastava. O pagamento seria feito no prazo de 60 dias.
18
1867: Quinta-feira Santa - Pe. Lenotti estava pregando à Comunidade em Villazzano
durante o retiro anual deles – e afirmou que os Missionários Apostólicos são
os soldados que devem seguir a Cristo até a morte. Em batalha, precisamos
de resoluções e sustento - para nós, isso significa a Santa Comunhão.
19
1829: Pe. Bertoni escreveu nesta data que ele foi capaz de falar mais livremente ao
Bispo Grasser [o primeiro bispo de Verona mais jovem que São Gaspar] do
que com o seu antecessor, o Bispo Liruti. Era domingo de Páscoa.
1830: O Documento cedendo o Convento de Santa Teresa às Irmãs da Sagrada
Família foi registrado hoje. Sublinhava que as Irmãs tinham o uso do
Convento, mas não a sua propriedade.
1867: Pe. Vicente Vignola escreveu no Nuovo Messaggero Tirolese [precursor do
Bertoniano] que Pe. Lenotti havia comprado a obra do jesuíta Tangiorgia
sobre Filosofia. Pe. Tabarelli havia estudado este autor em seus dias de
estudante em Villazzano.
1868: Domingo da Humildade10 - Pe. Marani estava ainda enfermo em Villazzano.
1889: Pe. Vicente Vignola estava pregando as Sete Últimas Palavras de Cristo na
Igreja dos Estigmas nesta quinta-feira Santa, quando ele desmaiou.
20
1801: Pe. Bertoni pregou sobre Devoção - ele disse que era um erro acreditar que a
devoção pode somente ser alcançada por poucos.
1826: Lamenais, uma vez admirado por Pe. Bertoni, foi condenado pela Igreja.
1834: Festa do Patrocínio de São José – o jovem João Lenotti pediu a permissão de
sua Mãe para entrar na Congregação nos Estigmas, onde ele tinha
frequentado a escola - seu pai já era falecido naquela época.

10

o

Ou 2 Domingo da Páscoa (atualmente ‘Domingo da Misericórdia’).
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1838: A urna com as relíquias de São Zeno foi aberta na presença da Comissão
Diocesana nomeada pelo Bispo Grasser.
1840: Nesta data, Pe. Bertoni enviou sua segunda carta ao Papa Gregório XVI,
pedindo permissão para negociar alguns bens e livros.
1864: Pe. Benciolini escreveu ao Bispo di Canossa dizendo-lhe que não concordava
com a opinião do Advogado Brasca sobre o uso do Convento de Santa Teresa
pelas Irmãs, uma vez que elas não eram proprietárias do mesmo. O bispo, no
entanto, havia concordado com a defesa das Irmãs pelo advogado Zoppi. O
sempre franco Pe. Benciolini disse ao bispo que ele havia consultado um
Canonista, Bispo Zanelli de Treviso, e ele queria saber se ele poderia levar as
irmãs ao Tribunal. O Bispo di Canossa disse 'Não!'
1869: Pe. Marani, Superior Geral, estava pregando um Tríduo aos estudantes em
Villazzano, e um negócio urgente o afastou para Verona . Ele disse a André
Sterza, que em breve seria ordenado, para terminar o retiro para ele.
1889: Pe. Vicente Vignola nunca se recuperou do seu ataque do dia anterior no
púlpito, e faleceu neste Sábado Santo.
1899: O corpo de Pe. Bertoni foi visto pela terceira vez pelas autoridades diocesanas
no Processo Diocesano de sua Causa.
21
1817: As telhas no telhado dos Estigmas foram reparadas com o custo de 40
napoleões.
1856: Pes. Marani e Lenotti concluíram o retiro de três dias em Lugagnano e o
Oratório foi estabelecido lá.
1867: O Domingo de Páscoa foi celebrado com solenidade em Villazzano.
1868: Terça-feira - um velho amigo da Congregação visitou Villazzano hoje, Bispo
Bento Riccabona. Villazzano era sua residência de verão, que ele emprestou à
Congregação por seis anos para a Casa do Estudante.
1889: Foi dito que as mortes de Pe. Antônio Conte, Pe. Vicente Vignola [irmão do
Superior Geral] e a grave doença de Pe. Morando impediram Pe. Pedro
Vignola, Superior Geral, de aceitar muitas ofertas à Congregação neste
momento.
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22
1797: O Povo de Verona revoltou-se contra a ocupação pelas tropas francesas em
uma sanguenta rebelião. Desde então, isso foi chamado de Pasqua Veronese.
1805: Pe. Bertoni pregou para os jovens na Paróquia de São Paulo e os exortou a
cuidarem da sua salvação eterna naqueles tempos.
1809: Pe. Bertoni anotou em seu Espiritual Diário que ele, que tem boa vontade,
tem tudo - resoluções fracas são como caçadores pintados, ou soldados, que
parecem estar em ação, mas nunca matam, ou nem mesmo ferem. 11
1834: João Lenotti entrou na Congregação, nesta data, chegando aos Estigmas às
7:30 horas da manhã. A Crônica da Casa observa que ele era um coelho
tímido! Pe. Zara observou anos mais tarde na Crônica, em 5 de Setembro,
1875 - o dia da morte de Pe. Lenotti, que era Superior Geral, que o coelho
tímido havia se tornado um gigante.
1867: Este foi o 33º aniversário da entrada de Pe. Lenotti. De acordo com os
costumes da época, Pe. Lenotti escreveu uma carta ao Superior Geral, que era
então Pe. Marani. Pe. Lenotti francamente admitiu ao seu Superior que ele
estava tendo grande dificuldade em obedecer-lhe. Quase todos os anos,
durante dez anos, uma das resoluções de Pe. Lenotti no Retiro Anual foi
'obedecer', 'para não contradizer'. E similares.
1868: O Conde e a Condessa Fietta, velhos amigos, vieram a Villazzano, para visitar
o enfermo Pe. Marani.
23
1844: O Papa Gregório XVI concedeu um aumento de indulgências para a Devoção
às Cinco Chagas, que poderiam ser adquiridas nas seis primeiras sextas-feiras
do ano, a ser determinado pelo Ordinário local.
1855: Segunda-feira - soube-se nos Estigmas que o Bispo Riccabona havia enviado
de Roma aos Estigmas, pelo correio, o Decreto de Louvor, recentemente
concedido. Pe. Marani escreveu ao seu amigo em Roma , Cônego Bertinelli,
para lhe dizer da felicidade nos Estigmas quando da recepção desta notícia.

11

Pe. Ceresatto, em sua biografia do Fundador [cf. p. 135], atribui esta nota a 22 de abril de 1809 enquanto CS II, p. 411, nº 4, atribui a 22 de março de 1809.
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24
1824: Esta é a data do estabelecimento oficial de um Oratório na Paróquia da
Trinità, que Pe. Bertoni tinha obtido para o Pároco, Pe. Pedro Palamidese.
1856: Pe. Marani foi a Desenzano para pregar para os jovens do Oratório.
1858: Pes. Benciolini e Marani pregaram o retiro anual para os Seminaristas em
Vicenza.
1873: Nesta data, Pe. Lenotti, Superior Geral, anotou em seu Diário Espiritual que
ele havia sido chamado à perfeição, mas que até agora ele sentia que tinha
feito muito pouco. Ele resolveu se vangloriar pouco sobre a Congregação e o
trabalho que estava fazendo, a menos que isso pudesse servir para promover
a glória de Deus.
25
1856: Pe. Ruzzenenti, que entrou na Congregação com o ex-Cônego, Pe. Ricardo
DaPrato, deixou a Congregação devido a problemas de saúde.
26
1789: O jovem Gaspar Bertoni recebeu a Primeira Comunhão na Igreja de São
Sebastião. Neste dia, foi estabelecido um Oratório Mariano para as escolas
públicas de Verona, sob o patrocínio da Anunciação da Bem-Aventurada
Virgem Maria.
1907: Pe. Melchiade Vivari faleceu nesta data nos Estigmas. O noticiário Parma
Press rendeu-lhe um tributo, que dizia: ... um santo e erudito Sacerdote ... um
velente soldado de Jesus Cristo ... um dos mais ilustres membros da
Congregação ... Durante toda a sua vida, ele traduziu dois livros do alemão:
do jesuíta, Pe. Biederlak, SJ, Questões Sociais; e de outro jesuíta, Pe. Von
Dess; Conselhos para os Jovens. Ele também traduziu um livro sobre Lourdes,
do francês.
27
1835: Angelo Papa deixou a Congregação hoje, ‘para se tornar um Monge’.
1844: Pe. Francisco Ravelli, SJ, escreveu de Roma ao seu primo, Pe. Bertoni, com
altas palavras de elogio para Pe. Cainer, recentemente falecido.
1850: Melchiade Vivari nasceu em Fai, Trento.
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1856: Pe. Marani e alguns dos noviços foram a Lugagnano para erigir uma Pia União
para combater a Blasfêmia - a conclusão habitual de uma missão pregada pela
Congregação naqueles anos.
1872: Devido aos seus repetidos ataques de apoplexia, Bispo Riccabona fez saber
que, para o próximo verão, por prescrição médica, ele teria que usar a sua
residência de verão em Villazzano. Pe. Lenotti, Superior Geral, imerso em
inúmeros projetos na época, teve que adicionar o item de tentar encontrar
uma nova Casa do Estudante antes do Verão.
28
1811: Pe. Bertoni anotou em seu Diário Espiritual que a expressão: vigiar e orar era
em forma de cápsula12 em todas as advertências bíblicas sobre a vida
espiritual. Vigiar significa estar em alerta – o que era inútil sem armas, e a
Oração as fornece.
1870: Pe. Pedro Vignola havia sido requisitado pelo Superior Geral, Pe.Marani, para
pregar um tríduo para a Festa do Patrocínio de São José, no 5º domingo
depois da Páscoa neste ano. No último momento, o Pe. Marani cancelou o
Tríduo - Pe.Vignola humildemente obedeceu, mas ele achou isso difícil.
1873: Houve uma reunião entre o lado do governo, representado pelo Oficial de
Finanças, um homem com o nome de Calligari, e seu advogado, Righi - e Pe.
Benciolini, Pe. Rigoni, e seu advogado, Gemma, substituindo Brasca. O
governo concordou em restaurar a propriedade e ainda pagar 5.000 Liras se
Pe. Benciolini não exigisse satisfação total. Foi alcançado um acordo.
1898: Pe. Pe. Gurisatti, Superior Geral, Pe. Tabarelli e o Visconde de S. José de
Pasqueira reuniram-se no Hotel de Roma para discutir sobre a Congregação
assumir a direção do Colégio Português em Roma, e foi alcançado um acordo.

Pe. Pio Gurisatti,
4o Superior Geral
[1891 – 1911]

12

Nota da Edição: faz sentido pensar aqui que Pe. Bertoni estava se referindo a cápsula de remédio.

CALENDÁRIO ESTIGMATINO

ABRIL

62

29
1824: O imperador Francisco I, de Augsburg, havia quse concluído a sua estada de
duas semanas em Verona. Ele partiria no dia seguinte.
30
1828: Pe. Bertoni escreveu a Madre Naudet para lhe dizer que ele não achava que o
plano de um certp Carlos Pozzi para a área próxima aos Estigmas e o
Convento de Santa Teresa era muito prático, por estar tão perto de duas
casas religiosas.
1834: Uma certa Dra. Biseti chegou nos Estigmas para puncionar Pe. Bertoni. Pe.
Bertoni estava com dores e este era o remédio daqueles tempos.
1841: Pe. Bragato estava na comitiva da Imperatriz, que estava passando por
Verona - e passou duas noites nos Estigmas.
†
†††
†

Pe. Bertoni em diferentes aspectos de seu ministério: escrevendo suas Constituições
Originais, ensinando a juventude, nos Oratórios Marianos, pregrando ao povo e ao clero.
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MAIO
1
1824: Pe.Bertoni escreveu a Madre Naudet a respeito de sua esperança de um dia
comprar o Convento de São Domingos. Isso não pôde ser feito até então, mas
ele disse a ela, em tempo, que poderia acontecer.
1828: Madre Naudet mencionou pela primeira vez o nome que ela iria dar à sua
Congregação: As [Devotas] Irmãs da Sagrada Família.
1868: Pe. Marani, Superior Geral, escreveu à Santa Sé, explicando que a
Congregação já não podia ordenar seus membros com o título Mensa
Communis, desde o confisco da propriedade - mas perguntou se ele ainda
poderia ordená-los, após ele se certificar de que eles poderiam estar aptos a
isto, com certa decência.
2
1836: Marietta Lenotti, irmã de João Batista, faleceu hoje.
1858: Pe. Antônio Graziani, reitor do Seminário de Vicenza, escreveu a Pe. Marani,
Superior Geral, para agradecer-lhe pelo excelente retiro que o Pes. Benciolini
e Lenotti haviam acabado de pregar no Seminário.
1870: Pe. Marani, gravemente doente em Verona, escolheu Villazzano para Pe.
DaPrato, mestre de noviços, vir vê-lo.
3
1828: Pe. Bertoni foi confinado à cama novamente, mas ele escreveu a Madre
Naudet dizendo a ela que ele gostou muito das observações dela sobre a
Sagrada Família. Ele também tratou de algumas reformas no conjunto Santa
Teresa nesta carta.
1843: Pe. Cainer voltou a oferecer Massa novamente neste dia, pela primeira vez
em muitos meses.
4
1815: Inocêncio Venturini juntou-se ao Oratório de São Sebastião, em Verona.
1816: Pe. Bertoni deu assistência ao Cônego Luís Pacetti na Missão Paroquial
histórica pregada em São Firmo e São Rústico, em Verona. Durante esta
missão, Pe. Bertoni recebeu de Deus a ideia de estabelecer uma Congregação
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– e por seu trabalho durante esta Missão, o Pe. Bertoni receberia uma Honra
Papal, a de Missionário Apostólico.
1835: As obras do grande teólogo Jesuíta, Pe. Francisco Suárez, chegaram hoje aos
Estigmas. Era a Edição Baleoniana, com 23 volumes. Pe. Suárez influenciou
Pe. Bertoni significativamente na compilação de suas regras, iniciada há
alguns anos após esta data.
1858: Nesta data, Pe. Marani, Superior Geral, escreveu ao Papa Pio IX, e enviou ao
Santo Padre uma cópia da “Vida de Pe. Bertoni, escrita pelo Pe. Caetano
Giaccobbe.
1868: Esta foi a data do recurso de Pe. Benciolini perante o Tribunal Civil de
Florença - ele deixou claro que ele não queria que os dois advogados
[Malenchini e Galeotti], e sugeriu ao Pe. Rigoni que o advogado Galeotti fosse
mantido somente para consultas.
1871: Pe. Bragato escreveu a Pe.Lenotti, dizendo-lhe que Pe. Marani estava prestes
a falecer. Pe. Bragato disse que iria fazer o seu melhor para enviar algum
dinheiro, mas que já não viria 'em riachos", como fazia antes para os
estudantes em Villazzano.
5
1790: Quarta-feira - João Maria Marani, filho de Celestino, nascia às 10:00 horas, na
Paróquia de Santo Estêvão, em Verona .
1833: A Congregação de Madre Naudet recebeu aprovação do governo – esta era
uma condição que Pe. Bertoni tinha colocado nominalmente para concessão
do uso perpétuo de Santa Teresa – que a Congregação fosse aprovada em
1833.
1873: Grande alegria entre os estudantes da Congregação ao ouvirem que a longa
batalha legal para recuperar do governo havia sido vencida pela Congregação.
1877: Pe. Vignola, Superior Geral, escreveu a Clara Perenzoni que os membros da
Congregação estavam se opondo muito à venda da Casa da Trinità, que tinha
pertencido ao seu património original e que havia planos para a sua utilização
futura.
6
1856: Pes. Marani e Lenotti esquerda partiram para pregar o retiro anual no
Seminário de Treviso. Eles pregaram quatro sermões por dia aos seminaristas

CALENDÁRIO ESTIGMATINO

MAIO

65

e outros dois por dia aos jovens estudantes. Os seminaristas foram muito
atenciosos, e um deles expressou o desejo de entrar na Congregação.
1864: Pe. Benciolini, ‘sempre obediente a Pe. Marani’, escreveu ao Bispo di Canossa
para ver se ele estaria bem se ele recorresse ao seu caso com as Irmãs à Santa
Sé.
1872: Pe. Lenotti, Superior Geral, escreveu a Pio IX para ver se a Congregação
poderia ordenar alguns jovens às Ordens Sagradas, embora a Congregação
ainda não pudesse fornecer o título canónico, Mensa Communis.
1898: Uma segunda reunião entre os Viscondes de São José de Pasqueira e Pes.
Lenotti e Tabarelli foi realizada na casa de um certo Antônio Bras, para
resolver as dificuldades, de modo que a Congregação pudesse assumir a
direção do Colégio Português em Roma.
7
1797: A ‘Primeira Árvore da Liberdade’ foi plantada na Praça Brà, em Verona.
1835: Pe. Santi, Vice-Diretor de Estudos no Seminário Diocesano de Verona,
apresentou um relatório sobre os dois anos de Filosofia e quatro anos de
Teologia de Pe. Fedelini de Filosofia lá. Pe. Bertoni pediu ao Pe. Raimondi para
ensinar Canto Gregoriano aos estudantes às quintas-feiras e
domingos.
1870: Pe. DaPrato, depois de passar vários dias com Pe. Marani em Verona, partiu
de volta aos Noviços em Villazzano.
8
1790: João Marani foi batizado na Paróquia de Santo Estêvão, em Verona, três dias
após o seu nascimento.
1806: Francisco Benciolini, filho de Pedro, nasceu às 7:00 am.
1808: Madre di Canossa abriu um convento para a sua Congregação no Convento de
São José e São Fidêncio, em Verona. Pe. Bertoni, aos 30 anos de idade, foi
nomeado pelo bispo como seu confessor. Bispo Liruti parecia ter uma grande
dose de confiança em Pe. Bertoni, desde o início.
1814: Alcançada a liquidação final entre Pe. Bertoni e Catherine Slavier, a respeito
do dinheiro da família Bertoni que o pai de Pe. Bertoni, Luís, tinha deixado a
ela.
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1826: Morte de Francisco Bongiovanni, um leigo, Doutor em Direito Canônico e
Civil. Pe. Bertoni havia recomendado seus serviços a Madre Naudet em suas
cartas ao Bispo.
9
1808: Madre Naudet proferiu a sua primeira Conferência às suas Irmãs. Madre di
Canossa a havia designado Superiora em ‘São José e São Fidêncio ’ antes de
elas se separarem.
1865: Bula Papal de beatificação do Acadêmico Jesuíta João Berchmans, sempre um
favorito entre os estudantes da Congregação.
1867: Pe. Marani, Superior Geral, veio a Villazzano para a Festa Patronal de São
José. Houve um tríduo precedendo a Festa pregada pelos noviços.
1887: A nova Capela doméstica em Parma , construída sob a direção do Pe.
Domingos Vicentini, foi inaugurada neste dia.
10
1806: Neste dia foi realizado o batismo de Francisco José Miquelângelo Benciolini
na Catedral de Verona. Monsenhor Maffei, Cônego da Catedral, realizou a
cerimônia, com permissão de Monsenhor Ridolfi, Vigário Geral.
1877: Um Decreto Real desta data exigia que professores nas escolas secundárias
tivessem pelo menos 25 anos de idade, quatro anos de experiência [seis anos,
se a escola fosse privada], e passassem por um exame especial. Bispo di
Canossa escreveu uma carta às autoridades da Universidade de Pádua ,
afirmando que nos Estigmas, todos os requisitos civis tinham sido cumpridos.
Sua carta foi necessária para a aprovação das Escolas dos Estigmas pelo
governo.
1900: Foi iniciado em Verona o processo para provar que nenhum culto externo
tinha sido a sido dado a Pe. Bertoni desde a sua morte.
11
1827: Pe. Bertoni escreveu a Madre Naudet neste dia e falou sobre sua enfermidade
e operações a que ele havia se submetido no momento.
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1841: Nesta data, Pe. Bertoni escreveu uma carta ao Pe. Bragato e lhe pediu para
orar por um trabalho que ele estava escrevendo lentamente e com muito
cuidado [a piccole gocciole]. Era o livreto de suas Constituições Originais.13
1856: Pe. Marani pregou na Catedral de Treviso para a Festa de Pentecostes.
12
1856: Pe. Marani pregou novamente na Catedral de Treviso. O néo-sacerdote Pe.
DaPrato chegou para ajudar com confissões.
1864: Pe. Benciolini tinha dúvidas sobre escrever à Santa Sé passando por cima da
cabeça do Bispo local. Ele escreveu ao Bispo di Canossa antes de receber uma
resposta da sua carta anterior, para ver se um tribunal diocesano poderia ser
designado para tratar da disputa.
1867: Festa Patronal de São José - Pe. Marani, Superior Geral, recebeu em
Villazzano a Primeira Profissão Religiosa de Ricardo Tabarelli e Bellino Carrara.
Os alunos presentearam Pe. Marani com um pequeno presente que ele havia
perdido em sua viagem de regresso à ‘Itália', ou seja, Verona.
1873: Procurador Brasca escreveu ao Pe.Rigoni dizendo a ele que o seu adversário
no caso, o procurador-Righi, exercendo funções de governo, foi não
intencionalmente seu aliado no caso perante o tribunal.
13
1773: Nasceu Leopoldina Naudet, em Florença.
1845: Os nove Sacerdotes dos Estigmas concordaram, por unanimidade, em rejeitar
a quantia substancial deixada a eles por Teresa Cartolari.
1863: Segundo centenário da 'Madona do Noviciado' na Trinità - Pe.Vicente Vignola
pregou; os padres dos Estigmas vieram para o jantar, com exceção do Pe.
Marani, que estava enfermo.
1864: Pe. Lenotti pregou nesta comemoração da 'Madonna do Noviciado", e disse
que era um dia memorável para eles, pois o noviciado estava sob a proteção
da Mãe de Deus.
1867: Segunda-feira - Pe.Marani deixou Villazzano para Verona , revigorado, como
sempre - depois de sua estada com os estudantes.
13

Pe.José Fiorio, na sua Breve Cronaca, I, pg. 64 - atribui 05 de novembro de 1841 como a data
desta carta - mas, o livreto das Constituições Originais, p. 16, atribui esta data.
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14
1801: Pe. Bertoni pregou sobre Distanciamento deste Mundo - ele afirmou que uma
vida mortificada não é uma vida triste; este mundo não é proporcional ao
coração humano.
1814: Papa Pio VII visitou Loreto; Cônego Luís Pacetti falou com ele a respeito de
Madre di Canossa; o trabalho dela agradou muito ao Santo Padre.
15
1828: Quinta-feira da Ascensão - Pe.Bertoni foi capaz de oferecer Missa nesta festa.
1835: Pe. Bertoni escreveu a Madre Busetti, Superiora das Irmãs da Sagrada Família,
aprovando o projeto dela para o Altar-Mór em Santa Teresa.
1864: Domingo de Pentecostes - imediatamente antes de Pentecostes, Pes.
Benciolini e Bassi pregaram um retiro no Seminário de Pádua.
1871: Pe. Lenotti deixou Villazzano para visitar Pe. Marani em Verona para falar
sobre um jovem noviço que parecia ter problemas nervosos. Pe. Marani,
embora morrendo, ainda estava ainda governando a Congregação.
O Bispo de Parma ofereceu à Congregação a Igreja de Santa Maria para os
seus Oratórios Marianos.
1899: O corpo de Pe. Bertoni foi visto por uma quarta vez pelos oficiais diocesanos
no processo diocesano para a a sua canonização.
16
1839: Pe. Gramego celebrou Missa pela última vez em 10 meses; ele estava
sofrendo de uma fístula na boca.
1856: Pes. Marani e Lenotti concluíram o retiro para os seminaristas em Treviso. Era
uma sexta-feira, e Pe. Marani partiu para Verona sozinho - Pe.Lenotti ficou
para trás para terminar o retiro para os jovens estudantes, que tinham tido o
seu próprio retiro.
1859: As irmãs receberam um aviso para desocupar Santa Teresa de 48 horas: o
Governo Municipal estava indo para assumir o Convento.
1871: Pe. Lenotti voltou a Villazzano depois de falar com Pe. Marani sobre um dos
Noviços.
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17
1856: Pes. Marani e Benciolini começaram um retiro de oito dias para as Irmãs de
Santa Clara, em Verona; Pe. Lenotti terminou seu retiro para os jovens
estudantes no Seminário Diocesano de Treviso.
1863: Pes. Benciolini e Rigoni partiram para Rovereto para pregar um retiro para as
Senhoras do Sagrado Coração.
18
1810: Pe. Bertoni escreveu em seu Diário Espiritual que realmente nada custa ser
dedicado a Maria. Cabe a nós nos purificarmos de tal modo que a mediação
dela em nosso nome não encontrará nenhum obstáculo.
1835: Pe. Bertoni escreveu ao Bispo Grasser para dizer-lhe que o Capuchinho em
penitência havia feito muito bem o seu retiro de 30 dias.
1846: O testamento da família Benciolini está resolvido – Pe. Francisco recebeu
12.600 Liras por sua parte; sua irmã Teresa já havia falecido.
1899: O corpo de Pe. Bertoni foi selado no lado da Epístola14 do antigo Oratório nos
Estigmas, com esta inscrição:
Restos mortais do Servo de Deus, Gaspar Bertoni, Sacerdote, Fundador,
Legislador da Congregação dos Padres do Sagrados Estigmas.
19
1836: Pe. Cainer foi capaz de oferecer Missa novamente hoje - ele e Pe. Bertoni
tiveram longos assédios de doenças ao mesmo tempo.
1873: Pe. Lenotti, Superior Geral, escreveu uma carta ao Pe.Vicente Vignola, Diretor
da Casa dos Estudantes em Villazzano, estimulando a todos a terem o espírito
apostólico dos Pes. Bertoni, Marani, Gramego, Cartolari e DaPrato – todos
agora falecidos.
1891: Uma Academia especial foi realizada nos Estigmas em honra ao Cardeal di
Canossa, pelo seu 90º aniversário, mas o velho cardeal não pôde vir.
14

Nota do tradutor para a lingua Inglesa: nos anos anteriores ao Concílio Vatican II, a Epístola, em cada Missa,
era lida no lado da Epístola do Evangelho –olhando dos bancos da Igreja para o altar, isto significaria o lado
direito do altar.
Em um certo momento, o coroínha, após a leitura da Epístola, mudaria o Missal para o lado esquerdo
do altar, chamado de ‘lado do Evangelho”- de onde o Evangelho seria lido – e a homilia a seguir seria feita do
topo dos degraus do altar pelo celebrante. Isso tudo mudou com o Concílio Vaticano II, e a adição do púlpito,
de onde as leituras são feitas atualmente.
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1903: Luís Marchesini, sobrinho do falecido Pe. José Marchesini, foi para Tregnago
com uma caixa selada que ele abriu na presença do notário Ghirardini. A
caixa continha os papéis de seu tio que o jovem Marchesini reivindicou, que
provariam que seu tio havia feito dele seu herdeiro, e não ao Pe. Estêvão
Rosa.

O corpo de Pe. Bertoni na Igreja
dos Estigmas em Verona.

20
1871: Pe. DaPrato, ao lado do leito de Pe. Marani, escreveu à Comunidade de
Villazzano, pedindo orações aos Santos Esposos para que Pe. Marani pudesse
ser poupado de tanto sofrimento.
1872: Procurador Brasca escreveu ao Pe.Rigoni e afirmou que ele esperava que Pe.
Marani estivesse orando por eles no céu como seu Cenni ['Comentários sobre
o Início da História da Congregação'] nas mãos dos advogados do governo iria
provar, pelo menos em sua mente, que a Congregação foi de fato um corpo
religioso devidamente constituído - e portanto, a Lei de Supressão foi
justamente aplicada pelo governo no confisco da propriedade da
comunidade.
1873: Procurador Brasca, agora que o caso tinha sido decidido em favor da
Congregação, escreveu a Pe. Rigoni para dizer adeus. Ele mencionou que
esperava que Pe. DaPrato estivesse no céu, pois este longo caso tinha tão
triste para ele, e que ele não viveu para ver a sua feliz conclusão.
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1903: O Notário Burzie em Verona publicou o testamento de Pe. Marchesini, que
fez Pe. Rosa o seu herdeiro legal. Um longo caso se desenvolveu no tribunal
para este testamento.
1905: O teatro recém-construído em Trento foi inaugurada neste dia.
Frequentemente seriam colocadas performances neste teatro como parte da
atividade do Oratório.

Igreja dos Estigmas em Verona: o corpo de Pe. Bertoni encontra-se no lado da
Epístola (lado direito), no fundo da Igreja.

21
1830: O Oratório nos Estigmas tornou-se um agregado da Congregação do Sagrado
Coração em Roma , com todas as suas indulgências.
1858: Pes. Marani, Vignola e Rigoni retornaram a Fossolovara, onde haviam
pregado uma missão, para estabelecer uma Pia União para combater a
Blasfêmia.
1860: Pe. Venturini recebeu permissão nesta data para celebrar a mesma Missa
Votiva diariamente em honra da Santíssima Virgem Maria, devido à sua falha
na visão ocular.
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1864: Bispo di Canossa respondeu as muitas cartas de Pe. Benciolini dizendo-lhe
que não haveria nenhum tribunal diocesano para resolver a sua disputa com
as Irmãs sobre o uso por parte delas do Convento de Santa Teresa, e que ele
teria que enviar o seu pleito à Santa Sé.
22
1827: Pe. Bertoni preencheu o questionário no governo sobre a Escola nos Estigmas
- as estatísticas foram: 33 na escola de 1º grau; 78 na escola de 2º grau - havia
quatro classes de Gramática e duas de Humanas.
1829: Pe. Bertoni escreveu a Madre Naudet dizendo a ela que a visita do Bispo
Grasser foi adiada; Pe. Bertoni recomendou a ela o livro do dominicano,
Pe.Anfessi, em defesa da Bula de Pio VI.
1898: A Igreja recém-construída em San Bernardino Vecchio, em Trento, foi aberta
ao público e dedicada aos Santos Esponsais.
23
1863: As Irmãs da Sagrada Família, com o seu advogado, o Cônego Cedegnola,
elaboraram um novo acordo com o governo a respeito do aluguel a ser pago a
eles pelo uso do conjunto Santa Teresa. Pe. Benciolini considerou que este
contrato era muito ilegal, como eles não eram os proprietários legais deste
Convento - ele era!!!
1903: Luís Marchesini apresentou documentos para contestar o testamento de seu
tio, Pe.José Marchesini, que tinha feito Pe.Estêvão Rosa seu herdeiro.
24
1814: Pe. Bertoni escreveu a Madre Naudet dizendo que suas enfermidades o
puseram novamente de volta à cama. Neste mesmo dia, Pio VII entrou em
Roma em triunfo - ele havia sofrido uma dura e humilhante prisão por
Napoleão.
1819: Pe.Fusari, do Oratório de São Filipe, escreveu a Madre Naudet e disse a ela
que ele estava fazendo o seu melhor para convencer seu amigo, Pe. Bertoni, a
continuar como confessor dela.
25
1833: Pe. Venturini recebeu faculdades para ouvir confissões tanto de homens
como de mulheres.
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1856: Pes. Marani e Benciolini concluíram o Retiro para as freiras Clarissanas em
Verona neste domingo. Após o Retiro, Pe. Marani foi à Fábrica de Órgãos
Delorenzi em Vicenza para comprar de um órgão para os Estigmas.
1858: Pe. Marani e Pe. Vignola foram a Pádua para organizar uma missão na
Catedral com o Bispo. Eles pernoitaram lá e retornaram a Verona no dia
seguinte.
1900: O interrogatório das testemunhas começou em Verona no Processo
Diocesano da Causa de Pe. Bertoni para estabelecer o fato de que nenhum
culto externo havia sido mostrado a ele.
26
1807: Nesta data, houve um decreto de Napoleão proibindo Oratórios Marianos,
Confrarias, Congregações e a construção de Igrejas.
1816: Cônego Luís Pacetti e Pe. Bertoni concluíram a histórica Missão em São
Firmo e São Rústico, que havia começado em 04 de maio. Durante esta
Missão, Pe. Bertoni recebeu a idéia de estabelecer uma Congregação.
27
1827: Bispo Liruti conferiu a Tonsura e as quatro Ordens Menores a Carlos Fedelini.
Neste mesmo dia, Marco Bassi nasceu em Verona.
1844: Decreto Diocesano concedendo Indulgência Plenária para Devoções às Cinco
Chagas para as primeiras sextas-feiras de janeiro, março, maio, julho,
setembro e novembro [os meses ímpares]. Esta foi a resposta da Santa Sé de
23 de abril de 1844, que deixou os seis meses do ano para a Diocese
especificar.
1873: Com a longa batalha legal para a restauração da propriedade confiscada
agora fora do caminho, Pe. Lenotti, Superior Geral, pôde agora voltar sua
atenção para outros assuntos da Congregação. Ele decidiu terminar a
construção da Igreja de Santa Maria del Giglio.
28
1840: Pe. Odescalchi, SJ, ex-Cardeal Vigário do Santo Padre, escreveu a um velho
amigo, o cardeal Patrizi, e, no decurso da carta, referiu-se a Pe. Bertoni como
"um excelente sacerdote”.
1865: A cerimônia de beatificação de João Berchmans, acadêmico jesuíta, teve lugar
em Roma hoje. Antônio Caucigh começou a ler a sua biografia.
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1871: Esta data marca a última anotação de Pe. Lenotti na Crônica da Casa. Ele
havia sido designado Cronista com a morte de Pe. Bertoni, e, por estes 18
anos, deu um relato corretíssimo da Congregação e seus variados Ministérios:
Missões Paroquiais, Retiros e outros ministérios da Palavra de Deus,
catequese, trabalho entre seminaristas e religiosos e com a juventude. Pe.
Lenotti registrou os bons e maus dias vividos em todos esses anos.
29
1841: Giácomo Campedelli, terceiro Aspirante de Lughezzano, foi enviado aos
Estigmas por um certo Pe. Zampieri , pároco lá.
1844: Pe. Marco Cavanis celebrou Missa nos Estigmas hoje - ele e seu irmão,
também sacerdote, eram da nobreza, e tinham fundado Escolas da Caridade
em Veneza . Eles foram muito admirados por Pe. Bertoni.
1898: O Tribunal Diocesano no processo da Causa de Canonização de Pe. Bertoni
iniciou seus sete meses de sessões hoje.
30
1812: Pe. Bertoni deixou um relato bastante longo de uma experiência que ele teve
orando antes da Missa de hoje. Ele disse que o Crucifixo parecia estar
indicando que ele deveria refletir sobre o Coração de Cristo.
1875: Pe. Lenotti, Superior Geral, enviou Pe. Rigoni a Roma para ver Pe. Alfieri, para
analisar a possibilidade de obtenção de uma Missão Estrangeira para a
Congregação.
1885: Pe. Otaviano Piccoli foi ordenado sacerdote hoje, em Verona.
31
1828: Bispo Buozzi ordenou Inocêmcio Venturini Diácono, na Catedral de Mantua.
1854: Pe. Marani foi a Bolzano ver o Bispo-eleito Bento Riccabona, antes de sua
partida para Roma. Ele deixou com o bispo-eleito uma cópia das
Constituições Originais15 de Pe. Bertoni.
1872: Os advogados do governo apresentaram um conjunto de 17 documentos para
"provar’ que Padre Bertoni nunca foi o legítimo proprietário dos Lugares
Sagrados, e, portanto, ele não poderia tê-los deixado legalmente ao Pe.
Benciolini.
15

A Breve Cronaca, I, p. 88, atribui a este evento "o último dia de março de 1854”. No entanto, o CS
II, p. 30, registra 31 de maio de 1854 a data deste importante encontro.
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1874: A construção na Igreja de Santa Maria del Giglio, que havia começado
durante a administração de Pe. Marani, foi terminada neste dia.
1875: Pe. Rigoni parou em Florença em seu itinerário a Roma para ver alguns velhos
amigos que tinha feito durante o tempo que passou lá em batalhas legais
para manter a propriedade da Congregação.

†
†††
†
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JUNHO
1
1785: Pe. Giácomo Bertoni faleeu - ele era o irmão de Gaspar Bertoni [Sr.] - o avô de
São Gaspar Bertoni.
1796: Tropas francesas entram em Verona.
1814: Em sua carta neste dia, Pe. Bertoni parece expressar uma visão muito mais
ampla para a educação de mulheres do que fizeram muitos dos seus
contemporâneos: ele também oferece alguns pontos de vista sobre os
procedimentos em sala de aula e conclui com o pensamento de que o
sofrimento é a melhor escola.
1875: Procurador Brasca escreveu novamente ao Pe. Rigoni dizendo-lhe que o longo
calvário nos Tribunais que acabara de ser concluído foi um dos casos mais
difíceis que ele já havia conduzido, e aquele que teve uma melhor solução do
que a maioria dos casos ele havia conduzido.
2
1831: Festa de Corpus Christi - Luís Zozza entrou na Congregação: ele foi descrito
como um "homem de boa vontade".
1835: Pe. Bertoni e Pe. Marani iniciaram um retiro para 20 homens jovens sobre
receber Ordens Sacras. Um deles, um jovem de nome de Sartori, fez o seu
retiro privativamente, sob a orientação de Pe. Brugnoli.
3
1826: Francisco Bongiovanni, Doutor da Lei, não havia resolvido as dificuldades com
os herdeiros de Pe. Galvani. Nesse meio tempo, ele faleceu cerca de um mês
atrás. Pe. Bertoni, então, pediu ajuda a Pe. Guerrieri,16 pois ele era o mais
instruído. Pe. Bertoni escreveu a Madre Naudet que ele não poderia ceder o
Convento de Santa Teresa a ela até que ele fosse legalmente o proprietário.
1871: André Sterza e Miguel Lanaro foram ordenados sacerdotes.
1875: Pe. Lenotti, Superior Geral, nesta primeira quinta-feira do mês, pregou um dia
de retiro aos seminaristas diocesanos de Verona, no lugar do Pe. Maestrelli,
recentemente falecido.

16

Este Dominicano é frequentemente citado no Epistolario de Pe. Bertoni.
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4
1814: Sábado da Têmpera do Verão17 - Bispo Liruti ordenou João Maria Marani
Sacerdote. Neste mesmo dia, Pe. Bertoni escreveu a Madre Naudet, dizendolhe que ele estava confinado à cama.
1829: Pe. Guerrieri era de opinião que Pe. Bertoni deveria ceder o Convento de
Santa Teresa a Madre Naudet por quanto a congregação dela durar.
1836: Pe. Bertoni agradeceu a Pe. Bragato por trazer com ele em sua visita o ‘Santo
Príncipe’, ou seja, Príncipe d'Hohenlohe, ou Alexandre Leopoldo Francisco
Emmerick - ore por ele.
1858: Pes. Lenotti e Benciolini foram para Montorio para pregar uma missão.
Quando esta terminou, eles viajaram por muitas pequenas aldeias do Valle di
Tregnago, para uma série de missões.
1864: Esta data marcou o 50º aniversário de Ordenação de Pe. Marani. Foi feita uma
pintura dele, que ainda está preservada.
5
1803: Pe. Bertoni pregou sobre a Lei do Evangelho - é o mais rico de todos os
mandamentos, e promete felicidade eterna.
1814: Domingo da Santíssima Trindade - Pe. Marani, ordenado no dia anterior,
celebrou sua primeira Missa na Paróquia de São Paulo. Pe. Bertoni estava
doente, portanto não pôde participar. Ele escreveu a Madre Naudet e lhe
ofereceu suas sugestões sobre como escrever ao Papa. Ele a aconselhou a
manter cópias de suas correspondências em um arquivo.
1867: Pe. Lenotti pregou no Seminário de Trento, na ocasião do estabelecimento lá
de uma Congregação de Oração ao Sagrado Coração para os Sacerdotes da
Diocese.
1875: Pe. Alfieri organizou duas audiências com o Santo Padre, Pio IX, para Pe.
Rigoni, sendo uma privada e a outra pública.
1896: A pedra fundamental da nova Igreja de São Bernadino Vecchio, em Trento, foi
abençoada.
17

As Quatro Têmporas (do Latin Quatuor Tempora) que caem na quarta-feira, sexta-feira e sábado da mesma
semana, ocorrem em conjunção com as quatro estações do ano, e foram prescritas para toda a Igreja pelo Papa
Gregório VII (1073-1085). A Têmpora do Outono (no hemisfério Norte) ocorre após 14 de setembro (Exaltação
da Santa Cruz); do Inverno, após 13 de dezembro (Santa Luzia); da Primavera, após a Quarta-feira de Cinzas; e a
do Verão após o Domiingo de Pentecostes.

CALENDÁRIO ESTIGMATINO

JUNHO

78

6
1815: As tropas francesas, sob o comando de Napoleão, foram para o norte, rumo à
Bélgica.
1817: Bispo Liruti concedeu as amplas faculdades aos sacerdotes nos Estigmas, que
Pe. Bertoni havia solicitado.
1860: Pes. Benciolini e Lenotti pregaram um retiro para as Filhas de Maria.
7
1800: Esta era a data original para a Ordenação de Pe. Bertoni – mas foi adiada, pois
o Bispo Avogadro não poderia comparecer.
1867: Bispo Riccabona participou do encerramento da cerimônia de ereção de uma
Congregação de Oração no Seminário de Trento para os Sacerdotes de sua
Diocese, que havia sido pregada pelo Pe. Lenotti.
1837: Bartolomeu Perrazzani e Bellino Carrara foram ordenados Sacerdotes neste
dia.
8
1800: Gaspar Bertoni, na ocasião Diácono, pregou seu primeiro sermão em sua
paróquia doméstica de São Paulo, e discorreu sobre "Humildade". É uma
virtude necessária, da mesma forma, tanto aos santos quanto aos pecadores é praticada eminentemente por São Luís Gonzaga.
1814: Pe. Bertoni escreveu a Madre Naudet, dizendo-lhe que ele estava se sentindo
melhor, mas ainda não era capaz de oferecer Missa.
1846: Pe. Lenotti parecia ter algum receio de pregar - Pe. Bertoni sugeriu a ele três
regras simples: imediatamente antes de sair para pregar, permanecer quieto,
sem estudar; enquanto pregando, tentar imaginar que é Deus Que está
ouvindo; depois de pregar, descansar um pouco, para restabelecer as suas
energias e refletir sobre o que você pregou. [Nesses dias, os sermões
duravam, rotineiramente, cerca de 45 minutos - Pe. Bertoni frequentemente
anotava, após o título de seu sermão, quantos minutos durou a sua
pregação].
1875: Pe. Lenotti, Superior Geral, escreveu a Pe. Rigoni, Procurador Geral, que
estava em Roma, para dizer-lhe que ele estava muito satisfeito pelo seu
encontro com o Cardeal Franchi [Prefeito da Sagrada Congregação para a
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Propagação da Fé], e por terem discutido um possível campo missionário para
a Congregação.
9
1814: Festa de Corpus Christi - Padre Bertoni saiu de sua casa [aquela de José e sua
Tia Rosa Ravelli Scudellini] para oferecer Missa.
1826: Pe. Bertoni escreveu a Madre Naudet para lhe contar sobre a sua felicidade
pelo Comunicado Oficial que as Irmãs haviam recebido de Roma, concedendo
Indulgência Plenária na Admissão e nos dias de Profissão de Votos.
1829: Francisco Solari foi admitido 'um mês após a partida de Luís DalForno', como
observa a Crônica da Casa.
1846: Então, a “Via Sacra” foi ereta na Igreja dos Estigmas.
1874: A pequena Igreja de Santa Maria del Giglio abriu as suas portas ao público
nesta data. Um velho diário deixado pelo então Clérigo, José Zandonai,
chamou o fato de 'magnífico'.
1891: Pe. Antônio OssBals, que havia se encantado com o povo no interior e ao
redor da Igreja de San Martino, Trento, faleceu nesta data. Em seu lugar ficou
o enfermo Pe. Pedro Beltrami.
1896: Nesta data, Pe. Tabarelli assinou um acordo com a Confraria do Crucificado,
que cedeu o uso da Igreja e da casa adjacente de San Nicola dei Prefeti em
Roma para a congregação. Ficou estabelecido que a Congregação deveria
cuidar da Igreja e da Casa, e da sua conservação, e que a Confraria preservaria
os direitos de uso da Igreja para algumas das suas festas especiais.
10
1814: Pe. Bertoni escreveu a Madre Naudet e disse-lhe que ele tinha recebido uma
cópia de Tragédias, de Corneille. Ele afirmou que estava à espera da
Gramática da Língua Italiana, de Certicelli.
1836: Solenidade do Sagrado Coração de Jesus - Pe.Bertoni ofereceu Missa pela
primeira vez em muitos meses. Pe. Marani celebrou em São Sebastião, em
cumprimento de uma Novena que havia sido sugerida a ele pelo santo
Príncipe d'Hohenlohe.
1903: A Corte de Apelações ouviu o caso de Luís Marchesini vs. Estêvão Rosa, a
respeito da vontade do falecido Pe. José Marchesini.
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11
1797: Domingo - Bispo Avogadro conferiu as duas últimas ordens menores,
Exorcista e Acólito, a Gaspar Bertoni.
1801: Carlos Pacificus Fedellini, filho de Pedro, nasceu às 9:00 horas da manhã. e foi
batizado neste mesmo dia.
1851: Pe. Bertoni ditou uma carta ao bispo Mutti, que Pe. Lenotti escreveu - o Bispo
havia enviado a Pe. Bertoni um livro sobre religião para que ele o examinasse
e, nesta carta, Pe. Bertoni ofereceu-lhe a sua crítica sobre o livro.
1856: Domingo - Pes. Marani e Benciolini começaram um retiro para meninas
jovens em Santa Anastácia. Na sua conclusão, eles deram um retiro de dois
dias para as raparigas nas Irmãs Canossianas, em São Zeno. Pe. Benciolini
observou em seu Diário Espiritual a prática de São Paulo da Cruz de rezar ao
Anjo da Guarda antes de pregar.
1866:

Ir. Paulo Zanoli, o primeiro Irmão da Congregação, faleceu na Trinità neste
dia, "na hora do pôr do sol e sem medo".

1875: Pe. Lenotti, Superior Geral, enviou instruções precisas ao Pe. Rigoni, que
estava em Roma para falar com o cardeal Franchi, prefeito da Sagrada
Congregação para Propagação da Fé. Pe. Rigoni foi instruído a perguntar ao
Cardeal o seguinte: [1] que estudo os futuros missionários devem assumir, e
poderiam eles estudar em Verona, ou teriam que ir a Roma; [2] quem arcaria
com as despesas de suas viagens; [3] em que eles dependeriam da Sagrada
Congregação, e em que eles estariam sujeitos aos Superiores de sua própria
Congregação, em Verona.
12
1819: Bispo Liruti prorrogou por mais dois anos as faculdades que ele havia
anteriormente concedido aos padres nos Estigmas.
1826: Um certo Dr. Felipe Marai observou que ele estava tratando Pe. Francisco
Benciolini de falta de ar causada por uma inflamação no tórax.
1842: Pe. Cainer celebrou a Missa nesta data, mas não novamente por dois meses.
1846: Bispo Mutti fez uma visita pastoral nos Estigmas, e encontrou tudo
satisfatório.
1853: Alguns sacerdotes dos Estigmas saíram para ensinar a Quarta Classe
[Catecismo] nas paróquias de Verona neste domingo à tarde. Pe. Marani
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estava atendendo o moribundo Pe. Bertoni, e depois de conferir os Últimos
Sacramentos entregou o Ritual e a estola ao Pe. Brugnoli, e foi então para a
Paróquia de São Lucas, onde iria dar aulas. Daí, ele decidiu voltar para
atender Pe. Bertoni, e mandou avisar o pároco de São Lucas. Quando ele
reentrou no quarto de Pe. Bertoni, disse as respostas às orações 'para uma
alma partindo', oferecidas por Pe. Brugnoli. Logo depois, Pe. Brugnoli virou-se
para Pe. Marani, e lhe disse: 'Você não vê que o Padre Gaspar está morto?
Pe. Gramego entrou no quarto e olhou para a forma imóvel de Pe. Bertoni e,
conforme registros, disse: Agora é a minha vez de segui-lo em breve. [Ele
faleceu seis semanas depois].

O moribundo Pe. Bertoni, com seus confrades.
O Crucifixo foi sempre o único ornamento de seu quarto.

1854: Uma carta chegou aos Estigmas - de Pe. Bragato - pedindo ao Pe. Marani para
ir rapidamente a Roma e visitar o Bispo Riccabona lá.
1855: Pe. Raimondi, SJ, ex-membro dos Estigmas, faleceu no segundo aniversário da
morte de Pe. Bertoni.
1864: O Jubileu de Ouro da Ordenação de Pe. Marani foi observado nesta data – Pe.
Bragato veio e auxiliou na Missa Solene. Maestro Gagliardi compôs e regeu
música na Accademia, no início da noite. Conde Fietta e sua esposa, a
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Condessa, encomendaram um retrato de Pe. Marani. A Condessa também
presenteou Pe. Marani com um relicário de Santa Rosa de Viterbo.
1873: Festa de Corpus Christi, solenemente observada pelos estudantes em Sale di
Povo. Um Ato Solene de Consagração ao Sagrado Coração foi feito em honra
da recém-concluída longa batalha judicial para o retorno da propriedade que
havia sido confiscada pelo governo.
1875: Pe. Rigoni participou de uma audiência pública concedida por Pio IX e
aproximou-se o suficiente para beijar os pés do Pontífice. Ele teve os rosários
benzidos, como Pe. Lenotti tinha solicitado.
1890: Monsenhor Battandier, Consultor da Sagrada Congregação dos Bispos e
Regulares, fez algumas observações importantes sobre as Constituições e a
Congregação. Foi ele quem apontou que a Congregação não tinha o direito de
conferir o título de Missionário Apostólico, pois este título era prerrogativa
da Santa Sé.
1903: O Tribunal de Verona decidiu pela não validação da causa de Luís Marchesini
contra o Pe. Estêvão Rosa. Marchesini apelou a causa a um tribunal superior,
ainda reivindicando que ele era o herdeiro legítimo.
13
1829: Bispo Grasser ordenou Luís Biadego Diácono na Catedral de Verona neste
sábado da têmpera do verão.18
1848: Pe. Benciolini e Pe. Venturini foram libertados da prisão domiciliar no
Seminário depois de nove dias, devido à intervenção do Marechal Radetski.
1853: Pe. Marani, diretor do Oratório, deu uma palestra às Irmãs da Sagrada Família
sobre o falecimento de Pe. Bertoni - ele frequentemente se emocionou
durante a sua palestra. Pe. Fedelini, que havia deixado a Congregação,
escreveu a Pe. Marani nesta data, e perguntou se ele poderia um dia retornar
à Congregação.
1899: A Sra. Giacomina Guicciardi Simonetti deixou o 'Palácio Guicciardi' em
Gemona para a Congregação na pessoa do Pe. Giácomo Marini, para uso
como escola e Oratório. No começo, dois padres cuidaram de Gemona,
provenientes da comunidade em Udine.

18

i.b.: nota de rodapé 16, p. 77.
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14
1819: Pe. Bragato deixou a Congregação nesta data, devido a uma doença no peito.
Ele foi readmitido na Congregação em 30 de Outubro de 1828 - e faleceu
como um dos seus membros mais ilustres, em 12 de outubro de 1874.
1854: Pe. Bragato chegou muito tarde para o funeral de Pe. Bertoni.
1858: Pe. Marani estava doente neste momento - a maioria dos Padres estavam
fora pregando extensivamente nas montanhas: em Ghiaccia, Compofontana,
São Bartolemeu, Belca, Castelnuovo, Vestena Vecchia e Nuova, preparando
estas paróquias para a visitação iminente do Bispo.
1861: Pio IX respondeu afirmativamente à petição de Pe. Marani, permitindo que os
membros da Congregação pudesesm ser ordenados com o título canônico
mensa communis.
1867: Pe. Rigoni estava em Florença e escreveu nesta data, dizendo que as
dificuldades com o conjunto Santa Teresa logo terminarão – até o mês de
agosto vindouro, isto viria a ser uma ilusão!
15
1821: Pe. Galvani deu aos Estigmas uma doação anual de 100 Liras, e pediu a
permissão do governo que [a Igreja] fosse aberta para adoração pública. Ele
era o proprietário legal.
1845: O governo de Lombard-Veneto aprovou Pe. Carlos Fedelini para a cátedra de
Teologia Moral no Seminário Diocesano.
1882: Pe. Pedro Vignola, Superior Geral, convocou uma reunião do Conselho Geral,
juntamente com os Padres Graduados - ou seja, aqueles Sacerdotes que
haviam sido elevados ao título de Missionário Apostólico - para discutir a
proposta do Pe. Morando relativa a Bassano. Cinco padres eram necessários
para o trabalho em constante expansão lá.
1891: Por volta desta data, Pe. Pio Gurisatti, que foi enviado para Roma para cuidar
da Igreja de S. Nicola dei Prefeti de forma temporária, retornou a Verona, e
em seu lugar em Roma ficou o Pe. Luís Morando.
16
1809: Pe. Bertoni anotou em seu diário espiritual que ele, como um "soldado", tinha
que se colocar no campo do combate a cada manhã - ele se propôs a negar a
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sua própria vontade e se empenhar em fazer tudo conforme a vontade de
Deus.
1832: Bispo Grasser ordenou Carlos Fedelini Sub-Diácono.
1865: Ir. Horace Negro, nos Estigmas há apenas seis anos, faleceu nesta data com a
idade de apenas 34 anos. Ele foi descrito como um homem de grande
humildade, sabedoria e oração, e sua morte entristeceu profundamente o
Superior Geral em envelhecimento, Pe. Marani.
1869: Pe. Marani escreveu ao Pe. Rigoni, que tinha ido para Milão, para consultar
um advogado a respeito da propriedade. Ele disse ao Pe. Rigoni para “explicar
bem o caso para o advogado". Ele disse que tanto ele como o Pe. Bassi
ficaram muito gratos ao Pe. Rigoni por suas duas cartas.
1875: Às 20:45 horas, Pe. Rigoni foi levado à presença do Papa Pio IX, para uma
audiência privada com ele. A audiência durou uma hora e meia. Pe. Rigoni
escreveu exuberantemente que o Santo Padre era um "Milagre de Papa”.
Assim que ele retornou para a sua hospedagem em Roma nesta noite, ele
escreveu imediatamente ao Pe. Lenotti. Pe. Rigoni recebeu o seguinte a partir
do Santo Padre: permissão para o Santíssimo Sacramento em Trento; a
comemoração do dia dos Esponsais foi elevada para uma Duplicação da
Segunda Classe, com uma Oitava – e o Papa prometeu a sua assistência
pessoal à Congregação em seus esforços para obter a Aprovação Papal.
17
1807: Um dos decretos de Napoleão, com explicações adicionais sobre a proibição
de Oratórios, foi assinado nesta data por um agente chamado
Guicciardi.
1812: Luís Ferrari nasceu em Lughezzano, filho de Giácomo; ele viria a ser, um dia,
um Irmão em nossa Congregação, e um confidente de Pe. Marani, Superior
Geral.
1853: Pe. Lenotti não pregou nas devoções habituais nesta sexta-feira nos Estigmas
- talvez Pe. Marani tenha pregado - ele tinha a reputação de ser capaz de
pregar sem preparação formal, com o mesmo efeito como "de quem tivesse
estudado”.
1857: Pe. Marani foi para Stra para ficar no lugar de Pe. Bragato na Corte Imperial.
Pe. Bragato foi a Bolonha para obter dois favores do Papa: que os membros
da Congregação pudessem dar a bênção papal no encerramento de suas
Missões Paroquiais ou Retiros; que eles pudessem abençoar Rosários e
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objetos afins com indulgências especiais - e também o favor de que os
membros da Congregação pudessem oferecer Missa de uma hora antes do
amanhecer, se houvesse uma boa razão para tal.
1872: Os estudantes deixaram a casa de verão do Bispo Riccabona em Villazzano,
que havia sido a Casa do Estudante pelos últimos seis anos - e se mudaram
para as imediações de Salè di Povo. A Casa do Estudante permaneceu aqui
então por dois anos.
1873: Pe. Lenotti, Superior Geral, foi nomeado Confessor extraordinário para um
grupo de Religiosos.
1875: Pe. Lenotti, Superior Geral escreveu a Pe. Rigoni em Roma, dizendo-lhe que
os Confrades nos Estigmas estavam muito ansiosos para ouvir sobre a
audiência privada dele com o Papa, no dia anterior.
18
1815: Waterloo, Bélgica - a batalha durou nove horas; 50.000 homens mortos ou
feridos - o Duque de Wellington - [Gen. Arthur Wellesley] derrotou Napoleão
e enviou o Decreto de Vitória de Waterloo, e história registrou isso como a
"Batalha de Waterloo”.
1839: Luís Ferrari e Francisco Stevanoni, ambos com 27 anos, foram admitidos na
Congregação, nesta data, para serem Irmãos.
1852: Ereção Canônica da Congregação das Irmãs chamadas 'As Servas da Caridade
de Maria Crucificada de Rosa', de Brescia.
1853: No periódico Collettore dell'Adidge foi publicado um tributo a Pe. Bertoni, de
autoria de Pe. Fedelini - ele escreveu: 'perdemos um tesouro". Pe. Fedelini
não havia ainda entrado na Congregação.
1875: Pe. Rigoni escreveu novamente de Roma a respeito de sua Audiência com Pio
IX. Na troca de cartas entre Pes. Lenotti e Rigoni, grande ênfase foi dada ao
fato de que a audiência ocorreu no 29º aniversário de sua Eleição como Papa,
e bo 2º centenário das Aparições a Santa Margarida Maria Alacoque.
Respondendo a estas cartas, Pe. Lenotti disse a Pe. Rigoni para orar a algum
santo que ele [Pe. Lenotti] pudesse ser aliviado de suas terríveis dores de
cabeça.
1891: Um Tríduo foi pregado nos Estigmas e em Pavia em honra a São Luís. Pe.
Bertapelle pregou aos 500 membros do Oratório em Pavia e enviou uma carta
a Roma que estava exposta por muitos anos na sala do Santo lá.
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19
1834: Pe. Oberrauch escreveu ao Pe. Rosmini dizendo-lhe que o conselho de Pe.
Bertoni ao Pe. Rosmini a respeito de sua aceitação da Paróquia em Rovereto
foi muito sábia e fundamentada em boas razões.
1866: Pe. Lenotti pregou em S. Nicola em Verona, nas Devoções em honra a São
José, como era feito todo mês no dia 19, e ele disse a seus ouvintes o quanto
ele apreciava pregar o mês inteiro lá.
20
1802: Domingo - a data efetiva do início do Oratório Mariano fundado na Paróquia
de São Paulo pelo jovem padre Bertoni. Este oratório tornou-se exemplar
para tantas outras organizações na Diocese de Verona.
1833: A primeira fundição dos sinos para os Estigmas foi feita nesta data - eles
deviam ser "tão perfeitos como aqueles na Trinità”. As Memórias de Pe.
Modesto Cainer [uma Crônica de Eventos na Igreja dos Estigmas] começou
nesta data.
1854: Um Decreto civil desta data permitiu que o corpo de Pe. Bertoni fosse
devolvido aos Estigmas para sepultamento.
1867: Festa de Corpus Christi - Padre Marani partiu de Verona para Villazzano para
celebrar a Festa lá com os estudantes; Pe. Lenotti fez um discurso brilhante.
Em Verona, neste dia, um sacrilégio foi cometido contra o Santíssimo
Sacramento, que pareceu prenunciar um momento infeliz para a Igreja em
Verona. Enquanto a procissão atravessava a Praça dei Signori, ele foi
quebrado por um bando de malfeitores, e o Santíssimo Sacramento foi
trancado em uma Igreja nas proximidades.
1883: Pe. Carlos Zara, fiel cronista da Congregação, faleceu hoje - nesta mesma
data, Pe. Carrara deixou a Congregação para se juntar aos Jesuítas em Trento.
21
1801: Pe. Bertoni pregou nesta Festa de São Luís, um dos seus Patronos especiais.
Ele falou sobre o amor do Santo para com o próximo – o nosso ganho para
com Deus aumenta em proporção ao nosso amor para com o nosso próximo.
1821: Bispo Liruti prorrogou por mais dois anos as faculdades dos Padres nos
Estigmas. Estas eram faculdades especiais que ele concedeu em deferência a
Pe. Bertoni.
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1834: Funções especiais foram realizadas nos Estigmas em honra a São Luís - foi
uma função especial para os homens, que começou às 9:45 da manhã, com
uma revisão da vida do santo; às 10:15, o Pequeno Ofício da Santíssima
Virgem, e um sermão por Pe. Bragato; às 5:00 da tarde, uma lição da vida do
Santo e Vésperas Solenes, conduzidas por Pe. Lenotti.
1840: Pe. Odescalchi, SJ [Cardeal aposentado] escreveu ao Monsenhor Anton Maria
Traversi - amigo próximo do Papa Gregório XVI – dizendo-lhe sobre a “devota
afeição” de Pe. Bertoni para com a Santa Sé.
1846: Nasceu Luís Morando.
1862: Pe. Bragato comemorou o seu ‘aniversário onomástico’ nos Estigmas,
auxiliando na profissão de um jovem também comemorando o seu
‘aniversário onomástico’, Luís Morando.
1863: Pe. Bragato comemorou novamente o ‘aniversário onomástico’ nos Estigmas,
vestindo dois jovens estudantes - Lorenço Pizzini e Bartolomeu Perazzani. Pe.
Marani estava muito doente para conduzir esta função.
1865: Lorenço Pizzini e Bartolomeu Perazzani completaram os seus dois anos de
Noviciado professaram os seus primeiros votos.
1872: Melchiade Vivari foi ordenado Sacerdote.
1873: O Tribunal Civil de Verona foi informado oficialmente que o governo e Pe.
Benciolini haviam trabalhado um acordo – terminando, assim, o longo
processo relativo à propriedade confiscada.
1891: O 3º Centenário da morte de São Luís Gonzaga foi comemorado em toda
Verona - Pe. Morando escreveu uma breve biografia do santo, que foi
publicada.
1905: Pe. Fantozzi supervisionou reformas nos Estigmas para abrigar o esforço do
Patrocínio dos Trabalhadores [Patronato Operaio] - que consiste em uma casa
de acolhida, instruções e formação estabelecidos para os Trabalhadores em
Verona.
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22
1816: Pe. Gramego recebeu Faculdades Diocesanas para Confissões dos homens,
somente.
1833: Algumas falhas foram notadas nos sinos para o campanário dos Estigmas.
23
1809: Parece que Pe.Bertoni estava pensando seriamente nestes dias sobre uma
futura Congregação, conforme ele escreveu em seu Diário Espiritual nesta
data, que havia necessidade de virtude quase heróica para tal
empreendimento.
1854: Sexta-feira - às 12:35 horas - Pe. Marani, Superior Geral, e Ir. Luís Ferrari
partiram de Bolonha para Roma - '560 km em 54 horas!"
24
1816: Nasceu Luís Gagliardi - ele compôs e dirigiu mais tarde na vida a música para a
Ereção Canônica da Congregação [realizada em 30 de setembro de 1855] - e
também para as celebrações do Jubileu de Ouro do Pe. Marani [12 de Junho
de 1864]. Ele compôs Su, Fratelli [Avante, Irmãos!], que foi cantada também
no Jubileu de Ouro do Pe. Benciolini [19 de setembro de 1879].
1834: Pe. Cainer foi para São João em Valle para oferecer Missa - ele deixou a Casa
às 7:00 horas da manhã para evitar a confusão nas ruas, habitual nas ruas de
Verona na Festa de São João Batista.
1853: Pe. Lenotti retomou a sua atribuição habitual de pregação às sextas-feiras nos
Estigmas - ele também foi feito o cronista da Congregação, tarefa ele cumpriu
fielmente [a fonte de grande parte do material para este Calendário
Estigmatino] até pouco antes de sua eleição como Superior Geral [julho de
1871].
1866: A batalha muito sangrenta de Custoza foi travada neste dia às portas de
Verona - todas as comunidades religiosas foram chamadas para ajudar com os
feridos. A Áustria reivindicou a vitória sobre a frota italiana.
1867: Bispo di Canossa emitiu um forte protesto contra o sacrilégio cometido na
Praça dei Signori alguns dias antes do ataque à procissão em honra do
Santíssimo Sacramento. Ele também emitiu novas restrições para
manifestações externas da fé para o futuro.
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1872: Pio IX, em resposta ao pedido de Pe. Lenotti de 06 de maio anterior,
respondeu que a Congregação poderia ordenar seus membros no futuro
mesmo sem o título de Mensa Communis [pois a Congregação havia sido
exilada de sua propriedade] - desde que os novos clérigos tivessem seus
próprios meios de suporte independentes.
25
1847: Pe. Lenotti pregou sobre ‘a única verdadeira satisfação neste mundo pode
oferecer é para aqueles que servem a Deus’ - as pessoas no mundo todo têm
um Mardi Gras pela vida toda, seguido por uma eterna Quaresma!
1848: Pio IX emitiu dois Decretos: Romani Pontífices e Regulari Disciplinae, que
tratou especificamente dos passos a serem tomados na vida religiosa. Estes
passos não foram claramente delineados nas Constituições Originais de Pe.
Bertoni, que ele estava escrevendo durante estes anos.
1883: Pe. Pedro Vignola, Superior Geral, expressou sinceras condolências pelo
falecimento de Pe. Zara - e amargura pela partida de Pe. Carrara [para os
Jesuítas].
1900: O Tribunal Diocesano em Verona concluiu a sua análise que estabeleceu o
fato de que nenhum culto externo havia sido feito a Pe. Bertoni desde a sua
morte – o que, de outra forma, teria sido um impedimento para a sua
Canonização.
26
1813: Esta data marca o último registro no Diário de Pe. Bertoni que chegou até
nós.19
1841: Pe. Bragato, na comitiva imperial, fez uma breve visita de meia hora aos
Estigmas.
1861: Bispo Riccabona assumiu a Sé de Trento na Festa do Padroeiro, São Virgilio,
em cerimônias na catedral dedicada a este Santo em Trento.

19

Há uma ligeira discrepância aqui: Pe. João Ceresatto tem na p. 131 de sua vida do Fundador, que o seu
Diário Espiritual abrange desde 01 de julho de 1808, 26 de junho de 1813 -, em seguida, na p. 184, afirma que
28 de junho de 1813 é a última nota no Diário - muito provavelmente, um erro de impressão.
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27
1802: Pe. Bertoni pregou sobre ‘o amor de São Luís a Deus’ - um amante se torna
como a sua amada; a alma se torna mais próxima à imagem de Deus quanto
mais se ama.
1841: Pe. Bragato e a comitiva imperial partiram para Viena às 8:00 horas da
manhã.
28
1831: Pe. Bertoni alertou Leopoldina Naudet, nesta data, sobre a adesão de
algumas irmãs de congregações agora extintas, sobre como cada uma delas
estaria imbuída do espírito de sua própria fundadora, o que tornaria a união
difícil.
1854: Pe. Marani e Ir. Luís Ferrari chegaram a Roma nesta Vigília de São Pedro:
pegaram em alojamento com um certo Cônego Bertinelli.
1858: Pio IX escreveu a Pe. Marani - ele agradeceu a ele pelo recebimento da
Biografia de Pe. Bertoni [escrita por Pe. Giaccobbe]. Ele também expressou
felicidade ao saber que o "seu" Pequeno Rebanho - nossa Congregação - tinha
crescido um pouco - o Papa enviou sua Bênção Apostólica ao Pe. Marani e à
Congregação.
29
1824: João Batista Bandoria chegou à Congregação como um candidato para a
Irmandade para ajudar o Irmão Zanoli no 'mar de trabalho" no qual ele estava
então imerso.
1831: Pe. Bertoni escreveu a Madre Naudet sobre um episódio entre os Estigmas e
o conjunto Santa Teresa, que ele queria fechar.
1846: Pe. Cartolari ficou "dolorosamente doente’.
1854: Pe. Marani e Ir. Ferrari viram Pio IX em uma Missa Papal na Festa de São
Pedro - eles escreveram que a cena era tão magnífica que eles não poderiam
expressá-la.
1883: Foi celebrado nesta data o "Aniversário Onomástico' do Pe. Pedro Vignola,
Superior Geral - a nova cozinha e novo refeitório nos Estigmas foram
utilizados pela primeira vez.
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1908: O Papa Pio X emitiu uma Constituição Apostólica que renovou os
departamentos da Santa Sé. A Sagrada Congregação dos Bispos e Regulares
foi dividida, e tornou-se a Sagrada Congregação dos Religiosos.
A Comissão Capitular eleita pelo 17º Capítulo Geral [18 de setembro de 1906]
estava trabalhando nas Constituições para trazê-las em harmonia com as
Normas emitidas pela Sagrada Congregação dos Bispos e Regulares - emitidas
em 1901]. A Comissão suspendeu as suas actividades, por ora, até que a
competência da Sagrada Congregação dos Religiosos fosse melhor
determinada.
30
1817: A longa escada para os Estigmas foi contratada com um construtor chamado
Maceta.
1857: Pio IX, de próprio punho, assinou o pedido de Pe. Marani apresentado a ele
em Bologna , no dia 17 de junho de 1857.
1860: Pe. Carlos Fedelini faleceu às 9:00 horas da manhã, neste dia dedicado a
Maria. Notou-se que ele havia sido muito dedicado a ela ao longo de sua
vida.
1891: No final de junho, Pe. João Batista Tomasi aderiu à Comunidade da
Congregação em Roma para se preparar para o Doutorado em Teologia.

†
†††
†
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1
1808: O Diário Espiritual de Pe. Bertoni que chegou até nós começou com esta data
– e na verdade abrange apenas cerca de um período de cinco anos do início
de seu Sacerdócio.
1835: Bispo Grasser chegou aos Estigmas - houve muitas conversas secretas entre
ele e Pes. Bertoni e Bragato. Ele tinha vindo para encontrar um Confessor
para a Corte Imperial.
1841: Pe. Bertoni escreveu à Superiora das Irmãs da Sagrada Família - havia uma
promessa de orações mútuas.
1855: Pe. DaPrato partiu de manhã e Pe. Lenotti no início da noite para Caselle e
São Máximo, para cuidar das vítimas da cólera.
1871: Domingo - Pe. João Maria Marani, Superior Geral, faleceu nesta data, na
casa de sua sobrinha, a Sra. Massalongo. Era cerca de 14:30 horas - ele
estava com 81 anos, um mês e 27 dias de idade. Ele faleceu “no exílio", pois o
governo havia confiscado a propriedade em outubro de 1867.
1883: Este foi um Dia de Eleição, em Verona - Pe. Benciolini foi escolhido para
guardar os locais de votação - ele iria cumprimentar cada eleitor com o seu
costumeiro 'Louvado seja Jesus Cristo!!’.
2
1808: Pe. Bertoni anotou em seu Diário Espiritual que esta era uma festa do
Sagrado Coração - ele escreveu que, na Missa deste dia, durante a
consagração, teve fortes sentimentos de gratidão e recolhimento – e, na
comunhão, experimentou um forte sentimento de desapego das criaturas.
1829: Pe. Bertoni havia revisto a versão corrigida de Madre Naudet de suas regras,
e escreveu para ela nesta data, dizendo-lhe que ela havia omitido uma
correção que ele havia feito - ele só queria saber se a sua omissão foi
intencional, e, se fosse, ele não se oporia.
1847: Uma certa Maria Pizzeli entrou para as Irmãs da Sagrada Família durante o
segundo ano de Pe. Marani como seu Diretor Espiritual.
1855: Pes. Lenotti e DaPrato foram para Peschiere para ajudar as vítimas de cólera Pe. Lenotti falou de uma mulher local, que se recusou a fazer a Missão por
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medo de contrair a doença; ela contraiu de qualquer maneira, e foi embora
em menos de duas horas.
1857: Pe. Marani, que substituiu Pe. Bragato no Vila imperial em Stra, retornou a
Verona depois de uma estada de duas semanas lá.
1860: Festa da Visitação - Pe. Carlos Fedelini foi colocado para descansar nesta
Festa da Madre Santíssima.
3
1807: Monsenhor Ridolfi respondeu ao questionário do governo que, ao seu
conhecimento, não havia mais Oratórios na cidade de Verona.
1831: Pe. Bertoni escreveu a Madre Naudet e disse-lhe que as árvores que
separavam suas comunidades adjacentes nem sempre iriam florescer, e assim
ele sugeriu a construção de um muro.
1834: Pe. Bertoni deu a Madre Naudet certas permissões relativas ao prédio e à
propriedade em Santa Teresa.
1846: Depois de cinco dias de intensa dor, Pe. Cartolari faleceu nesta data, com a
idade de quase 52 anos. Ele fez muita falta nos Estigmas. Em seu testamento,
ele deixou uma grande parte das suas propriedades para aos Estigmas - que
seria recusada pela Comunidade.
1866: Itália e Prússia assinaram uma aliança em Sadowa.
1871: O funeral de Pe. Marani foi realizado às 7:00 horas da manhã nesta terçafeira. O venerado corpo foi conduzido da casa Massalongo para o serviços, e,
em seguida, colocado para descansar no cemitério. Seu lema como Superior
Geral havia sido Parati ad omnia! [Estejam preparados para tudo!]
Depois do funeral, a Primeira Sessão da 1º Capítulo Geral foi realizada na casa
dos Massalongo. A moção para escolher um Superior Geral permanente foi
rejeitada 12-1. Uma comissão foi escolhida para adicionar um Apêndice à
Parte XII das Constituições Originais de Pe. Bertoni: os membros presentes
eram Pe. Rigoni [Presidente], Pe. Lenotti e Pe. Bassi.
1872: Pe. Sembianti escreveu de Bassano em resposta ao questionário do Superior
Geral [Pe. Pedro Vignola] sobre a venda da Trinità. Pe. Sembianti escreveu
que, se a Congregação tivesse que vendê-la às Irmãs Ottolini, caso no futuro,
algum dia as Irmãs pretendessem vendê-la, a Congregação deveria ter a
primeira opção para comprá-la de volta.
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4
1830: Pe. Bertoni escreveu a Madre Naudet com um alegre humor, pois ele estava
muito satisfeito com o progresso da Congregação que ela estava edificando.
1834: Pe. Bertoni enviou a Madre Naudet uma breve nota sobre finanças,
agradecendo-lhe pela soma que ela havia enviado.
1871: A Segunda Sessão do 1º Capítulo Geral retornou da Casa Massalongo aos
Estigmas. Ao Pe. Vicente Vignola foi atribuída a tarefa de informar os Pes.
Lanaro, Morando e Sterza [todos os três haviam votado em Pe. DaPrato] - que
Pe. Lenotti havia sido escolhido como Superior temporário. Pe. DaPrato foi
eleito 2º Conselheiro; Pe. Rigoni como 3º Conselheiro e Pe. Pedro Vignola
como 4º Conselheiro.

Pe. João Batista Lenotti, 2º Superior General
[1871 – 1875]

5
1826: Pe. Bertoni, que estava doente neste momento, escreveu a Madre Naudet,
dando alguns conselhos para seu retiro anual - ele pediu as orações dela pois
estava passando por reais dificuldades.
1835: Pe. Bertoni reuniu a Comunidade nos Estigmas e anunciou a todos que Pe.
Bragato estaria indo em breve para Praga, na Corte Imperial, como Confessor
da Imperatriz Marianna Carolina Pia di Savoia.
1846: Pe. Bertoni e todos nos Estigmas assinaram doando tudo o que Pe. Cartolari
havia tinha deixado para eles para o irmão do falecido, Antônio.
1871: Sessão de encerramento do 1º. Capítulo Geral - Pe. Rigoni foi escolhido
Ecônomo, mas estava hesitante em aceitar; finalmente, ele o fez. Pe.
Benciolini foi mantido como Vigário Geral.
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6
1809: O Papa Pio VII foi confinado pelas forças de Napoleão.
1834: Luís Zocca deixou a Congregação "por bem, e com lágrimas nos olhos”.
1848: Dom Pedro Aurelius Mutti concedeu uma indulgência de 40 dias para uma
figura da Madre de Deus que Pe. Fedelini possuía.
1869: Pe. Marani, Superior Geral, visitou Villazzano - notou-se que ele estava em
boa saúde.
1871: Pe. DaPrato, que havia auxiliado Pe. Marani por quase 11 meses, retornou aos
Noviços em Villazzano. Durante a sua ausência, Pe. Lenotti tinha assumido
seu antigo cargo de mestre de noviços.
7
1850: Nasceu Antônio Caucigh, logo nos arredores de Prepotischis, no alto da
montanha, a 45 minutos [caminhando] de Castelmonte.
1856: Pe. Marani partiu para Reichstadt para visitar Pe. Bragato.
1860: Antônio Caucigh recebeu o Sacramento da Confirmação.
1866: Nesta data, a 'Lei de Supressão" - destinada a Ordens Religiosas - foi aprovada
– e isso tornou legal o confisco das propriedades das Ordens Religiosas, tão
corretamente constituídas.
1888: Pe. Zandonai fez uma última tentativa de manter a Congregação em Bassano o bispo de Vicenza apoiou o seu plano, mas o Conselho Geral não pôde mais
manter o grupo lá.
8
1813: Angelo Allegri foi executado na Praça Navona, em Verona, depois de ter sido
absolvido sacramentalmente por Pe. Bertoni - Allegri havia sido condenado
por matricídio.
1830: Pe. Benciolini completou seu Curso de Educação de um ano e foi aprovado
para ensinar - ele havia alcançado as primeiras honras.
1854: Bispo Riccabona foi questionado pela Sagrada Congregação dos Bispos e
Regulares em Roma a respeito da Congregação nos Estigmas, que estava
buscando Aprovação Papal.

CALENDÁRIO ESTIGMATINO

JULHO

96

9
1808: Pe. Bertoni anotou em seu Diário Espiritual que, para levar adiante um
empreendimento que é verdadeiramente de Deus, nunca seria necessário
ofender qualquer virtude - Deus protege tudo o que é feito verdadeiramente
em Seu Nome.
1834: Pe. Marco Cavanis - que também era Conde - visitou Pe. Bertoni.
1848: Pe. Lenotti pregou nos serviços regulares nos Estigmas - ele comentou que
nunca teve que pedir a atenção de quem vinha regularmente a estas
devoções.
1856: Pe. Marani conheceu Bispo Riccabona em Reichstadt - o bispo disse que o
bispo de Mantua havia manifestado o desejo de ter a Congregação em sua
diocese.
1871: Pe. Lenotti, eleito Superior Geral temporário, escreveu aos estudantes de
Villazzano para pedir suas orações - disse-lhes que a Congregação foi dividida
no corpo, mas não no espírito.
10
1866: Os noviços jesuítas estavam sendo alojados na Trinità com os noviços da
Congregação, pois o governo já havia tomado o seu Noviciado e propriedade.
Nesta data, Pe. Viscardini, SJ, seu mestre de noviços, disse-lhes que eles
deveriam estar prontos para sair de Verona a qualquer momento.
1869: Pe. Marani voltou a Verona, vindo de Villazzano.
1873: Nesta data, o governo assinou um decreto autorizando a sua própria agência
de Finanças a devolver a propriedade da Congregação que havia sido
confiscada em 29 de outubro de 1867.
11
1793: Nasceu Paulo Zanoli, filho de Felice - ele seria o primeiro irmão a entrar na
Congregação.
1808: Pe. Bertoni anotou em seu Diário Espiritual que, nesta data, após celebrar a
missa, ele experimentou uma fé viva de que Deus estava próximo,
juntamente com sentimentos de esperança - ele ofereceu seus próprios
sofrimentos em união com os de Cristo, pelos dissabores que ele ainda teria
que sofrer.
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1833: Pe. Venturini foi para o Convento dos Santos José e Fidentius, para o serviço
memorial pela falecida Madre Madalena di Canossa [+ 10 de abril de 1833].
1835: Pe. Bragato escreveu de Innsbruch aos Estigmas.
1837: Pe. Bertoni escreveu à Irmã Bussetti, superiora das Irmãs da Sagrada Família,
e pediu suas orações - esta foi também a data de uma resposta Papal
concedendo indulgências especiais para os dias de festas especiais da
Congregação: 23 de janeiro; 17 de setembro; 04 de outubro.
1899: Pe. Pio Gurisatti, Superior Geral, aceitou a Igreja que havia sido oferecida em
Lisboa e decidiu enviar para lá os Pes. Vivari e Pio Gabos, e Ir. Cesar Bonfanti.
12
1847: Pio IX aprovou a decisão da Sagrada Congregação de Indulgências, de 22 de
fevereiro de 1847, para prolongar as indulgências da Porciúncula.
1854: Foi recebida permissão para retornar o corpo de Pe. Bertoni do cemitério
próximo à Trinità e colocá-lo em uma urna de chumbo ou zinco para
sepultamento nos Estigmas.
1866: Os jesuítas partiram da Trinità no início deste dia, em direção a Bolzano.
1875: O enfermo Pe. Lenotti, Superior Geral, partiu dos Estigmas para Trento para
algumas semanas de descanso, e uma almejada cura.
13
1804: Nasceu nesta data Angelo Casella, em Monfuso.
1808: Pe. Bertoni escreveu que nunca devemos abandonar nossos amigos rebeldes,
pois a nossa amizade para com eles pode vir a ser o ponto de partida para a
sua conversão.
1813: Anna Randelli faleceu com a idade de 28 anos - ela era uma das Irmãs de
Madre Naudet, e Pe. Bertoni havia mostrado interesse em sua vocação.
1835: Chegou aos Estigmas uma carta de Pe. Bragato, de Innsbruch.
1875: Pe. Lenotti passou a ter a companhia Pe. Lanaro, também com a saúde
debilitada – ambos partiram para as águas de Rabbi, em busca de uma cura.
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14
1808: Pe. Bertoni anotou em seu diário espiritual que só se deve agir para a glória
de Deus - a partir deste sentimento prossegue um verdadeiro desapego do
mundo.
1821: Um decreto governamental desta data concedeu permissão a Pe. Galvani, o
proprietário, para oferecer um serviço ao público na Igreja dos Estigmas.
1835: Pe. Bragato chegou a Viena às 4:30 horas da manhã, para assumir suas novas
funções na Corte Imperial.
1855: O Governo Imperial deu a sua aprovação para a Congregação nos Estigmas isso era exigido em adição à aprovação Igreja.
1888: Pe. Tabarelli, que havia sido enviado a Roma por Padre Pedro Vignola,
Superior Geral, para obter Aprovação Papal, foi assegurado de que os
documentos que ele havia trazido com ele de Verona estavam nas mãos de
um Consultor da Sagrada Congregação dos Bispos e Regulares, um certo Pe.
João Maria Camilleri, OSA - por isso, nesta data, Pe. Tabarelli retornou a
Verona.
15
1809: Pe. Bertoni escreveu a Madre Naudet nesta data, dizendo-lhe que ela nunca
deve agir de acordo com a natureza, pois isso interrompe a obra de Deus.
1810: Nesta data, houve uma procissão de Transferência das relíquias de São
Gualfardo da Igreja do Santo Salvador para a dos Santos Firmo e Rústico. Pe.
Bertoni, Pe. Farinati e Pe. Gramego participaram desta cerimónia e
estabeleceram amizades que duraram por todas as suas vidas.
1811: Um tal monsenhor Ruzzenenti, Cônego da Catedral, e amigo do pai de Pe.
Bertoni, escreveu nesta data – neste mesmo dia, um certo Sr. Antônio
Micheletti proveu uma doação para que João Marani pudesse continuar os
seus estudos para o Sacerdócio.
1841: Papa Gregório XVI deu permissão para a abertura do Oratório da
Transfiguração nos Estigmas.
1872: A causa de Pe. Benciolini para a restauração da propriedade continuou até 14
de setembro – o Procurador Brasca sugeriu à Congregação que ninguém
nunca se referisse à Congregação como “uma ordem religiosa supressa", pois
a causa dependia do fato de que a Congregação nunca havia recebido
Aprovação Papal até aquele momento.
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1902: Esta foi a data da carta assinada por José Marchesini que, mais tarde, seu
sobrinho, Luís, usaria no Tribunal em sua tentativa de contestar a vontade de
seu tio, que fez o Pe. Estêvão Rosa seu herdeiro.
16
1827: Monsenhor Dionisi assinou um documento afirmando que Francisco
Benciolini, estudante do 4º Ano de Teologia, devido a suas excelentes
qualidades e progressos nos estudos, apesar da sua tenra idade, poderia ser
promovido às Ordens Sacras.
1835: Pe. Bertoni escreveu à Irmã Bussetti, Superiora das Irmãs da Sagrada Família,
a concedendo todos os seus pedidos dela relativos à construção em Santa
Teresa.
1854: Bispo Riccabona foi consagrado Bispo em Roma.
1856: Pe. Lenotti partiu para Milão para pregar um Retiro para as Irmãs em um
hospital de lá.
1881: Dom Daniel Comboni escreveu de El-Obeid, na África, recordando-se muito
de Pe. Marani, já falecido há cerca de 10 anos. Ele disse que o Pe. Marani não
havia estudado muito, e foi um pouco mesquinho e rude, mas, ainda ssim, foi
um Santo. Disse ainda que Pe. Marani derivava muito de Pe. Bertoni.
17
1856: Pe. Marani, afastado em Reichstadt, escreveu para a Comunidade nos
Estigmas. No decorrer desta carta, ele afirmou que Pe. Galvani tinha
realmente feito Pe. Bertoni o "proprietário" dos Estigmas, e dos outros
“lugares piedosos". Bispo di Canossa, no entanto, quando se alinhou com as
Irmãs da Sagrada Família em sua disputa com Pe. Benciolini, que se tornou o
proprietário com o falecimento de Bertoni, sentiu que Pe. Bertoni tinha
apenas a "utilização" desses lugares - e, portanto, Pe. Benciolini não detinha
os direitos de proprietário.
1896: Monsenhor Giovannini, Secretário do Núncio Apostólico, escreveu aos
Estigmas, pedindo alguns Sacerdotes para irem a Lisboa, para cuidarem de
uma Paróquia italiana lá. Esta foi a primeira oferta para Lisboa.
18
1832: Pe. Bertoni escreveu ao Pe.Rosmini para parabenizá-lo para as Constituições
que ele tinha escrito, e que Pe. Bertoni havia estudado. Pe. Bertoni disse a Pe.
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Rosmini que todos nos Estigmas estavam muito edificados com o grupo de
seus homens que tinha ficado nos Estigmas.
1871: Um tributo comovente a Pe. Marani apareceu na edição desta data do Veneto
Católico.
1875: Pe. Lenotti, Superior Geral, em licença médica em Rabbi, escreveu a Pe.
Rigoni, dizendo-lhe para acompanhar o progresso que já havia sido feito no
empenho para obter a Aprovação Papal. Pe. Lenotti escreveu ainda que ele
invejava a oportunidade de Pe. Rigoni de ir a Roma.
19
1856: Um Oblato veio para ajudar com as Confissões no hospital onde Pe. Lenotti
estava pregando um retiro.
1875: José Lenotti, irmão do Superior Geral, faleceu nesta data - ele e seu irmão, há
muito tempo eram membros do Oratório nos Estigmas. [O irmão dele, o
Superior Geral, iria segui-lo em uma morte prematura apenas cerca de 6
semanas depois, em 05 de setembro de 1875].
20
1813: Nasceu Luís Maestrelli - ele estava para se tornar Sacerdote e, com o Pe.
Antônio Provolo, viria a encontrar os Filhos de Maria - ele foi auxiliado
frequente em vida por Pe. Bertoni.
1827: Pe. Bertoni escreveu a Madre Naudet expressando a sua gratidão pelas
orações do 'Santo Príncipe', Alexandre Emmerick. Pe. Bertoni disse a Madre
Naudet que tudo o que temos, na realidade, pertence a Cristo.
1833: A Congregação de Madre Naudet recebeu aprovação do Bispo. 20
1835: A primeira carta de Pe. Bragato aos Estigmas, de Viena, chegou neste início de
noite, por volta de 18:30 horas.
1864: O estudo de Santo Tomás pelos noviços da Congregação começou nesta
quarta-feira - esta prática foi interrompida quando Pe. Lenotti se tornou
Superior Geral, em 1871.
1866: Vitória em Lisca, no Adriático – a Luterana Prússia havia derrotado a Áustria, e
o Veneto foi entregue a Napoleão III, que o entregou a Victor Emmanuel II.
20

O Epistolario [p. 287] atribui a este fato a data 20 de julho de 1833 – enquanto a Breve Cronaca, I, [p. 45]
atribui a data de 20 de outubro de 1833.
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1870: O Tribunal de Apelações em Lucca proferiu uma decisão que não foi muito
favorável à Congregação em seu empenho para reaver a sua propriedade. Pe.
Lenotti afirmou que a batalha legal continuaria.
21
1854: O decreto permitindo a exumação do corpo de Pe. Bertoni chegou aos
Estigmas. Seu corpo estava para ser trazido de volta para os Estigmas.
22
1854: Bispo Riccabona escreveu uma carta entusiasmada de recomendação em
favor da Congregação. Ele disse que somente conhecia Pe. Bertoni por sua
reputação, mas que a sua Congregação havia feito muita coisa boa na Diocese
de Verona.
1859: Pes. Lenotti, Rigoni e Vignola retornaram aos Estigmas após 39 dias seguidos
de pregação nas montanhas, em pequenas aldeias, preparando para a Visita
Pastoral do Bispo. Alguns dos lugares que eles pregavam foram: San Rocco di
Piegara, Revere di Vole, Tregno, Cogollo, Badia, Selva di Tregno, Mizzele,
Pigosse, Castagno, Trezzalano, Moruri, Cancelle e Salina.
1873: Pe. Lenotti, Superior Geral, apressou-se para ao lado do leito de Pe. Sterza,
que estava gravemente doente – o jovem Paulo Gradinati ficou
profundamente impressionado pela solicitude de Pe. Lenotti para com os
membros enfermos da Congregação, e isso causou uma boa impressão sobre
ele, que ele nunca esqueceu.
1882: Desgastado por longos anos de trabalho, o santo Bispo de Parma, Dom
Domingos Villa, faleceu nesta data - a Congregação perdeu um amigo
querido.
1883: Os jovens estudantes do Oratório participaram da Missa de um mês do
falecimento de Pe. Carlos Zara nos Estigmas.
23
1809: Haveria uma outra indicação na anotação do Diário de Pe. Bertoni, nesta
data, que ele vinha pensando em estabelecer uma Congregação; ele escreveu
que não queria negligenciar de nada, ou ser descuidado na realização de
qualquer inspiração que Deus lhe estava enviando.
1811: Madre Naudet anotou em seu Diário Espiritual que seu Diretor Espiritual, Pe.
Bertoni, era inspirado por Deus, e jurou que lhe obedeceria.
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1826: Pe. Bertoni escreveu ao Cardeal Castiglioni pedindo a sua sanção em algumas
reformas empreendidas em Verona. Ele havia esquecido de pedir permissão
para este trabalho anteriormente - Cardeal Castiglioni era o Cardeal [do
Tribunal] Penitenciário.
24
1808: Pe. Bertoni anotou em seu Diário Espiritual que o tempo não volta; ele
resolveu fazer o melhor uso do que foi oferecido a ele.
1809: Pe. Bertoni observou nesta data em seu Diário que ele tinha que se preparar
para uma guerra terrível contra o inferno - para atrair as graças do céu, ele
precisava de uma grande humildade e um grande desprendimento deste
mundo.
1813: Pe. Bertoni disse a Madre Naudet, em sua carta desta data, que ele havia lido
os documentos dela para o Vigário Geral da Diocese, e ele estava muito
satisfeito com as suas idéias e espírito.
1835: Pe. Gramego ficou gravemente doente.
1854: Os soldados que haviam ocupando os Estigmas por quase quatro anos
partiram nesta data. A ordem foi dada a eles pelo decreto do governo que
concedeu a aprovação civil para a Congregação.21
1873: A agência de financiamento do governo finalmente devolveu a propriedade
confiscada ao Pe. Benciolini nesta data, terminando assim a batalha de seis
anos.
25
1803: Nasceu Inocêncio Venturini, filho de André.
1813: Pe. Bertoni escreveu a Madre Naudet, nesta data, dizendo-lhe que havia
escrito ao Vigário Geral, que havia mostrado tanto interesse em sua
Congregação. A carta também continha uma série de idéias de Pe. Bertoni
sobre educação e nela foi encontrada uma declaração de Pe. Bertoni
frequentemente citada aos estudantes da Congregação: É melhor saber um
pouco, mas bem - do que muito, mas confusamente!
1822: Pe. Modesto Cainer foi admitido na Congregação hoje. 22

21

CS I, p.87 atribui 23 de junho de 1854 como a data de partida dos soldados; a mesma fonte, na p. 512,
atribui 24 de julho de 1854 como esta data.
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1871: Pe. Lenotti foi para Villazzano para alguns dias de férias com os alunos da
Congregação.
1883: Pe. Bellino Carrara escreveu ao Superior Geral, Pe. Pedro Vignola, de Trento,
informando a ele que estava tudo pronto para a sua [de Pe. Carrara] entrada
na Companhia de Jesus.
26
1801: Pe. Bertoni pregou sobre o orgulho; ele disse que é um vício ao qual Deus
resiste. Ele exortou a todos a serem humildes sob a poderosa mão de Deus.
1825: Pe. Bertoni estava enfermo neste momento - o imperador Francisco I estava
visitando Veneza.
1858: Pe. Marani foi ungido uma segunda vez, pois ele estava gravemente doente,
com uma febre.
1906: Pe. Antônio Dalla Porta mudou-se para a casa paroquial da Catedral de São
Miguel em Springfield, Massachusetts - e assumiu os cuidados com os
Italianos da cidade, que era antes atribuídos a um certo Pe. Kelley [um exaluno do Pe. Tabarelli em Roma].
27
1816: Esta foi o dia do testamento de um certo José Bellotti, que deixou os lugares
piedosos [os Estigmas, o Convento de Santa Teresa, a Trinità e o Dereletti]
para Pe. Galvani - com a condição de se fazerem escolas nestes locais, e de
que uma certa Ursula Spina, por muito tempo governanta na casa Bellotti,
continuasse lá até a sua morte.
1865: “Mudança de Comando" - Pe. DaPrato tornou-se Mestre de Noviços no lugar
de Pe. Lenotti, nesta data.
1873: Pe. Sterza estava fora de perigo, então Pe. Lenotti deixou Trento.
28
1816: Madre Naudet escreveu a Pe. Galvani, oferecendo-se para comprar dele o
Convento de Santa Teresa. Pe. Galvani não aceitou a oferta.

22

BC, I, p. 36 atribui 25 de julho de 1822 como a data de sua entrada; CS I , p. 458, atribui 25 de julho de 1824
como esta data.
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1825: Pe. Bragato manifestou a intenção de retornar à Congregação. Durante seus
anos distante da Congregação, ele fez Votos Privados a seu confessor, Pe.
Bertoni.
1853: Quatro Missas foram oferecidas ao moribundo Pe. Gramego.
1855: Um dia feliz nos Estigmas – foi recebida a notícia da aprovação da
Congregação pelo Soberano. A aprovação,de fato, havia sido concedida duas
semanas antes.
1869: Pes. Lenotti e Vicente Vignola partiram para pregar uma Missão em São Zeno,
Val di Non, Trento.
1875: Pes. Lenotti e Lanaro partiram de Rabbi para Trento.
29
1809: Pe. Bertoni escreveu em seu Diário Espiritual que, se ele tivesse coragem, a
tentação cessaria para ele.
1834: Luís Ferrari entrou com a idade de 14 anos e usou o quarto que era de Luís
Zecca, que havia partido 18 dias antes. 23
1860: Foi celebrada nos Estigmas uma Missa pelo primeiro mês após o falecimento
de Pe. Carlos Fedelini. Pe. Giacobbe prestou um tributo a ele, como ‘um
Diretor do Oratório para nunca ser esquecido’.
1871: Pe. Lenotti voltou de Villazzano a Verona, após quatro dias de férias lá com os
Estudantes.
1883: Nasceu João Batista Zaupa, em Chiampo, perto de Vicenza.
30
1808: Pe. Bertoni anotou em seu diário espiritual que cada um deve escolher um
santo com uma vocação semelhante para usar como um espelho - desta
forma, pode-se encontrar matéria para Confissão diária. Pe. Bertoni escolheu
Santo Inácio de Loyola.
1809: Pe. Bertoni observou nesta data, em seu Diário Espiritual, que a resolução é
necessária na vida espiritual - é preciso estar em guarda contra resoluções
sem convicção.

23

BC I, pg. 46, atribui 24 de julho de 1834 como a data de sua entrada; CS I , p. 462, atribui 29 de julho de 1834
– assim como CS III, p. 17.
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1836: Faleceu nesta data o pai do Pe. Inocêncio Venturini - Pe. Venturini orou a São
José por ele.
1853:

Faleceu nesta data o Pe. Miguel Angelo Gramego.

1854: O corpo de Pe. Bertoni foi devolvido aos Estigmas e colocado para repousar
no corredor central da Igreja. Pe. Giaccobbe deu um sermão emocionante
nesta ocasião. Pe. Marani, Superior Geral, estava afastado, em Roma.
1855: Pes. Lenotti e DaPrato retornaram de Peschiera, onde estiveram ajudando as
vítimas de cólera. Foi observado o 1º aniversário do retorno do corpo de Pe.
Bertoni aos Estigmas.
31
1813: Pe. Bertoni escreveu a Madre Naudet, dizendo-lhe que que os estudos são um
meio de ampliar a glória de Deus.
1825: Pe. Bragato manifestou novamente a sua intenção de retornar à
Congregação. [Ele havia partido em 14 de Junho de 1819, e, afinal, realmente
retornou, em 30 de outubro de 1828].

†
†††
†
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1
1847: Pe. Lenotti começou a ajudar Pe. Fedelini com os serviços de domingo para o
Oratório nos Estigmas.
1853: Pe. Benciolini começou uma série de Missas Gregorianas para o falecido Pe.
Gramego.
1854: Pio IX assinou uma Resposta Oficial autorizando um período prolongado para
as indulgências Jubilares.
1856: Um órgão que havia sido comprado na empresa Delorenzi de Vicenza foi
instalado nos Estigmas.
2
1840: Este foi o último dia das férias anuais de Pe. Bragato nos Estigmas.
1872: Pe. Lenotti, Superior Geral, escreveu uma carta aos estudantes em Sale di
Povo, dizendo a eles que tirassem uma lição da profissão de advogado e, em
particular, do Procurador Brasca. Ele disse que os advogados frequentemente
devem praticar a humildade heróica, e que têm que passar para o "banco de
trás", mesmo depois de realizações extraordinárias. Ele exortou os estudantes
a um esforço extra na prática do silêncio.
1875: Pe. Lenotti estava em Trento, tendo acabado de voltar de Rabbi. Ele disse que
teve que passar vários dias na cama e não foi nem mesmo capaz de rezar su
Breviário. Ele disse que se sentia como um ‘Padre Hebraico'- e expressou
preocupação para com as famílias de seus dois irmãos - José [recentemente
falecido] e Francisco.
3
1808: Francisco Luís Bertoni [pai de Pe. Bertoni] e seu maior credor, Júlio Carra,
chegaram a um tipo de acordo nesta data.
1829: Condessa Isabella Settala, filha de um Conde, entrou para a Congregação de
Madre Naudet.
1857: Alguns padres estavam partindo para missões na África, e vieram aos
Estigmas para fazer o seu retiro antes de partirem. Eram: Pes. João Beltrami,
Daniel Comboni, Alexandre Dal Bosco, Angelo Melotti e Francisco Olibeni.
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4
1853: As autoridades Provinciais em Veneza negaram o pedido de Pe. Marani para
ter o corpo de Bertoni de volta aos Estigmas, então Pe. Marani apelou a
Viena.
1866: Sábado - o Noviço Antônio Caucigh participoum das recreações habituais de
sábado à tarde no Noviciado - ninguém suspeitaria nesta data que, apenas
uma semana depois, ele estaria morto!
1872: Pe. Vicente Vignola e Pe. Bassi haviam recebido permissão para se
ausentarem da Casa do Estudante em Sale di Povo por alguns dias. Pe. Lenotti
escreveu e pediu-lhes para ter certeza de que não haveria diminuição da
disciplina enquanto eles estivessem fora.
1874: Um jovem aspirante de grande promessa faleceu nesta data em Sale di Povo,
com a idade de 17 anos - seu nome era Aquiles Anselmo Brunati. Seu tributo
foi oferecido pelo Superior, Pe. V. Vignola.
5
1874: O 6º Capítulo Geral foi convocado nesta data, para discutir o pedido de Pe.
Francisco Sogaro para deixar a Congregação. A votação foi realizada e foi
dada permissão a ele, por 5 - 1. Pe. Lenotti sentiu profundamente sua partida,
e por isso ele esteve olhando mais a sério para uma possível Campo de
Missão Estrangeira para a Congregação, para satisfazer este aspecto da
Vocação Estigmatina, particularmente entre os jovens talentosos membros.
6
1839: Pe. Bertoni escreveu para Matilde di Canossa, Vigária das Irmãs da Sagrada
Família, pois ele queria construir uma escola próxima ao muro dos Estigmas.
1866: Segunda-feira - Festa da Transfiguração - Antônio Caucigh recebeu a
comunhão com a comunidade. [Naquela época, os Noviços recebiam a
Comunhão somente aos domingos, mas foi concedida uma permissão
especial para esta Festa]. Após o jantar, ele disse ao Pe. DaPrato que ele tinha
uma dor de cabeça, e foi dada a ele permissão para ir se deitar.
1874: Pe. Lenotti, Superior Geral, falou aos estudantes de Teologia sobre
humildade.
1875: O presidente do Equador, Garcia Moreno, foi assassinado. Anteriormente, ele
havia feito uma oferta para pagar as despesas por quaisquer missionários que
viessem para o seu país - a oferta foi seriamente considerada por Pe. Lenotti.
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7
1814: Caiu Napoleão - os Jesuítas foram re-estabelecidos. Pes. Gramego e Farinati
queriam ir para Roma para se juntar aos Jesuítas, mas Dom Liruti estava
relutante em conceder-lhes permissão.
1838: Pe. Bertoni completou o pagamento de Sezano através do Dr. Lourenço
Maggi, com 110.000 Liras Austríacas.
1853: Pe. Bragato escreveu ao Pe.Marani, dizendo-lhe que ele esperava que ainda
estivesse sendo considerado nos Estigmas como ‘um Irmão muito obediente e
também afetuoso', apesar de seus 18 anos de ausência da Comunidade.
1866: O estado de saúde de Antônio Caucigh no Noviciado da Trinità pareceu estar
piorando.
1869: A Santa Sé concedeu permissão à Congregação para ordenar alguns de seus
membros neste ano sem o título canônico de Mensa Communis.
1874: Os membros da Congregação – cercada de dificuldades - redigiram uma carta
a Pe. Lenotti, na qual afirmaram a sua fidelidade.
1875: Pe. Lenotti, Superior Geral, enfermo em Trento, escreveu novamente aos
Estigmas, pedindo suas orações para que ele pudesse voltar para casa.
8
1816: Teodora Campestrini deixou as Irmãs Salesianas de Malo e retornou a Verona,
esperando que pudesse iniciar seu próprio Convento em Santa Teresa; ela
passou a residir com Madre Madalena di Canossa.
1866: Antônio Caucigh começou a manifestar sinais que deram motivo para alarme
- neste dia, sua fala se tornou confusa.
1874: A carta redigida por membros da Congregação, prometendo a sua fidelidade,
foi entregue ao Superior Geral, Pe. Lenotti.
1877: Para atender aos desejos do Bispo di Canossa '[mas, muito contra a vontade
da Congregação], Pe. Pedro Vignola, Superior Geral, vendeu a Trinità a Clara
Peranzoni, Superiora das Irmãs Ottolini.
9
1808: Pe. Bertoni escreveu em seu Diário Espiritual que murmúrios muitas vezes
usam a máscara da caridade; às vezes, sob a máscara das nobre virtudes do
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zelo e caridade esconde-se o amor-próprio - que terá de pagar a Deus por
isso.
1825: Imperador Francisco I deixou Veneza, onde ele havia estado para uma visita.
1838: Pe. Bertoni ofertou toda a propriedade ao Papa Gregório XVI. Uma
testemunha ocular afirmou que, quando o Papa recebeu esta oferta, ele
observou com lágrimas nos olhos que a conduta de tais sacerdotes na Igreja
deu-lhe coragem para continuar.
1857: Pe. Marani estava hospedado no Dereletti para dar espaço nos Estigmas para
os Sacerdotes em Retiro. Pe. Daniel Comboni, um dos retirantes, veio
consultar Pe. Marani. Ele parecia um tanto temeroso dele, mas foi
encourajado por Pe.Benciolini. Pe. Marani colocou-o à vontade e foi de
grande ajuda para ele. Muitos anos mais tarde, como Prefeito Apostólico
para a África Central, Monsenhor Comboni lembrou deste dia.
1858: Pes. Lenotti, Rigoni e Benciolini terminaram a sua missão na Catedral em
Pádua, que contou com a presença do Bispo e os Cônegos. O Bispo foi muito
efusivo em seus agradecimentos e apreciações.
1866: Neste dia, Antônio Caucigh foi visitada pelo médico, que ordenou uma
sangria. O jovem noviço reclamou e esbravejou em seu delírio sobre o Papa e
seus algozes.
1869: Pe. Marani, um experimentado idoso de 79 anos, escreveu pedindo
permissão para guardar o Santíssimo Sacramento em sua casa de exílio, a
casa de sua sobrinha viúva, a Sra. Massalongo.
10
1837: Algumas propriedades em Sezano que um dia pertenceram à Olivetani, uma
congregação religiosa, foram colocadas à venda. Dom Grasser afirmou que,
uma vez que qualquer propriedade era de propriedade da Igreja, deveria ser
mantida por ela - Pe. Bertoni tomou isso como um comando, e decidu sobre
comprá-la.
1849: Este foi o dia do testamento de Pe. Brugnoli – ele afirmou que, quando veio
para os Estigmas, não tinha nada. Então, tudo o que ele tinha agora, ele
deixava para os Estigmas, exceto as espórtulas pelas 200 Missas a serem
celebradas até 3 meses de seu falecimento.
1854: Pe. Marani visitou o Sub-Secretário da Sagrada Congregação dos Bispos e
Regulares em Roma e foi assegurado de que os documentos que ele tinha

CALENDÁRIO ESTIGMATINO

AGOSTO

110

trazido de Verona estavam sendo examinados por Pe. João Perrone, SJ, um
Consultor, que daria o seu parecer em tempo devido. O Sub-Secretário estava
muito preocupado com a aparência de Pe. Marani. Ele parecia muito
desconfortável.
1866: Antônio Caucigh piorou ainda mais - ele foi ungido e seu delírio cessou. Ele
falou com o Irmão Enfermeiro que o atendia dia e noite, e frequentemente
mencionado a festa da Assunção que se aproximava.
11
1827: Faleceu Dom Inocêncio Liruti - a Diocese foi governada por Monsenhor
Dionísio e o Capítulo.24
1845: Um Sacerdote em Penitência foi enviado a Pe.Bertoni para fazer um retiro de
oito dias.
1866: Na manhã deste sábado, por volta de 4:30 horas, faleceu o Noviço Antônio
Caucigh, na presença de Pe. DaPrato, seu Mestre dos Noviços por cerca de
duas semanas; também estavam presentes Pe. Lenotti, que havia sido seu
guia por quatro anos nos Estigmas, e outros.
1875: Pe. Lenotti, Superior Geral, escreveu ao Pe. Rigoni sobre uma oferta para a
Congregação que havia sido feito por Dom Domingos Villa, Bispo de Parma.
12
1810: Um certo Pe. DelBusna recebeu uma carta do Monsenhor Doria, 'Maestro di
Camera’ para o Papa Pio VII, contendo uma Bênção para o grupo de Madre
Naudet.
1836: Um certo Pe. David Fernarelli faleceu de cólera – ele estava lotado na
Paróquia de São Lourenço, e foi Confessor no Seminário.
1857: Os Missionários, antes de sua partida, concluíram o seu Retiro nos Estigmas e
foram agora definidos para a África. Estes homens causaram uma profunda
impressão em Pe. Lenotti.
1876: A Congregação sofreu uma grande perda neste dia, com a morte do Pe.
Lourenço Pizzini, com a idade de apenas 28 anos. O jovem brilhante
dominava Francês, Espanhol, Alemão e Inglês - sua morte causou por ora uma

24

BC I, p. 42: atribui 21 de agosto de 1827 como a data de sua morte; mas CS I , p. 106, atribui 10 de agosto ; o
Epistolario , pp. 215 e 347 atribui 11 de agosto.
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parada abrupta no aspecto Missionário Estrangeiro da Congregação naquele
momento.
13
1869: Pe. Marani empreendeu uma outra viagem de Verona a Villazzano - estas
viagens estavam se tornando cada vez mais difíceus para ele. Pe. DaPrato,
neste mesmo dia, teve que fazer uma viagem a Verona devido a negócios.
1870: Pe. Marani, Superior Geral, foi ungido nesta data.
1893: Miguel Ângelo Zanetti foi ordenado Sacerdote nesta data - no mesmo dia, a
Paróquia da Trinità comemorou o fato de que Pe. Giaccobbe havia servido a
Paróquia por 50 anos.
14
1840: Pe. Bragato escreveu novamente de Viena - era muito frequente a
correspondência entre Verona e Viena nesta época: Pe. Marani, mais tarde,
viria a destruir todas estas cartas entre Pe. Bertoni e Pe. Bragato por medo do
governo, que um dia seria hostil em Verona.
1842: Pe. Cainer celebrou Missa nesta data, pela primeira vez em muitas semanas.
1843: Este foi o dia do testamento de Teresa Borghetti Cartolari, Mãe do Pe.
Francisco Cartolari – este testamento fez dos Estigmas, do Instituto de São
Silvestre e do Instituto para Surdos-Mudos os beneficiários desta extensa
propriedade.
1866: Os Estudantes da Congregação deixaram a Trinità e Verona nesta data, e
fixaram residência em Villazzano, na Diocese de Trento. Dom Riccabona havia
oferecido o uso de sua residência de verão à Congregação para seus
Estudantes.
15
1799: Pe. Nicola Paccanari [a figura mais controversa na história de vida de Madre
Naudet] instituiu uma Congregação que ele chamou de "Madames da Fé."
Santa Madalena Sofia de Barat continuaria este instituto como as "Madames
do Sagrado Coração”. Madre Naudet desenvolveria o ramo italiano como as
“Irmãs da Sagrada Família”.
1825: Pe. Bragato afirmou que ele havia renovado seus votos privados a "D.G." isto parece significar Don Gaspare, Pe. Bertoni.
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1847: Festa da Assunção - Pe. Lenotti fez um sermão para os membros do Oratório ele disse aos jovens que, ao orarem, imaginassem que Maria estava ajoelhada
ao lado deles, orando com eles; então, a sua oração seria sempre humilde e
confiante.
1867: Os exames foram concluídos, e Pe. Marani partiu para a 'Itália', ou seja,
Verona.
1875: Pe. Lenotti, Superior Geral, enviou uma Carta Circular à Congregação - que
seria a última. Ele pediu voluntários para as Missões Estrangeiras, pois Pe.
Rigoni havia acabado de fazer alguns contatos bem sucedidos em Roma ,
incluindo o Cardeal Franchi. Pe. Lenotti pediu que aqueles que se inclinassem
deveriam se oferecer antes do final do próximo mês de setembro infelizmente, ele viria a falecer no 5º dia daquele mês! Ele encorajou os
membros a estudar alemão e também sueco. Sua carta foi assinada de San
Bernardino Vecchio, Trento.
1893: Pe. Zanetti celebrou a sua primeira Missa nos Estigmas.
16
1839: Festas em honra a São Zeno, Padroeiro da Diocese de Verona, começaram
aqui. Na Catedral, um Capuchinho pregou o culto da manhã, e um Jesuíta à
noite. Pe. Bertoni pregou em uma Novena de São Zeno.
1867: Pe. Marani estava de volta a Verona, e declarou que estava muito feliz pois
nenhum dos Estudantes em Villazzano havia fracassado em seus exames.
1870: Chegou notícia em Villazzano que Pe. Marani havia sido ungido. Pes. Lenotti e
DaPrato partiram imediatamente para Verona. Pe. DaPrato ficou com Pe.
Marani até a sua morte, quase 11 meses depois - Pe. Lenotti ficou em seu
lugar em Villazzano como Mestre de Noviços, função que tinha
desempenhado de setembro de 1855 a julho de 1865.
17
1792: Francisco Bertoni entregou a administração das finanças da família, e
prometeu não interferir novamente - uma promessa que ele não cumpriu.
1805: Pio VII aceitou a renúncia do bispo Avogadro como bispo de Verona.
1808: Pe. Bertoni escreveu em seu Diário Espiritual que, em matéria de uma
vocação religiosa, é melhor deixar isso para Deus - é melhor para aceitar a
vontade de Deus em que acontece, do que tentar antecipá-la.
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1816: Pe. Bertoni escreveu a Madre Naudet e disse-lhe que o Pe. Galvani tinha lhe
oferecido os Estigmas e dos outros lugares piedosos. Pe.Marani foi instando-o
a aceitá-los.
1834: Madre Leopoldina Naudet morreram neste dia . Pe. Bertoni escreveu uma
carta de condolências à Irmã Sophia Gagnere. As Irmãs que se refere a esta
carta como 'preciosa'.
1841: Pe. Odescalchi, SJ, aposentado Cardeal Vigário de Sua Santidade, faleceu hoje
em Modena.
1866: Um grupo de estudantes da Congregação deixou Verona para Villazzano.
1905: Em uma sessão do Conselho Geral, Pe.Gurisatti, Superior Geral, concedida a
permissão para Pe. Luchi e Pe.Antônio Dalla Porta de sair para o Estados
Unidos da América.
18
1831: Pe. Bertoni escreveu a Madre Naudet para lhe dizer que a construção em
Santa Teresa estava colocando em risco um muro nos Estigmas.
1845: Um certo Pe. Polidoro escreveu a Pe. Bertoni, dizendo-lhe disse que o Padre
que estava realizando sua penitência havia ido para Confissão.
1857: Pe. Marani foi para a Vila Imperial, em Strà.
1866: Pe. Lenotti chegou a Villazzano com um grupo de Estudantes. Eles
trabalharam duramente para preparar a casa de verão do Bispo para o
restante da Comunidade.
1886: Pe. Luís Tommasi escreveu nesta data que o pequeno livro que ele estava
preparando sobre as vidas dos primeiros Padres e Irmãos estava sendo feito
com muita pressa. Ele tinha que estar pronto dentro de um mês, para o
Jubileu de Ouro do Superior Geral [Pe. Pedro Vignola] no próximo mês. 25
1905: Pe. Antonioilli estava supervisionando a construção da Casa de Acolhida dos
Estudantes no distrito ”Acquabella" de Milão.

25

Este pode ser o pequeno livro utilizado para o documento Early Biographies [Biografias dos Tempos Iniciais],
publicado no website A Tribute to St. Gaspar Bertoni [‘Tributo a São Gaspar Bertoni’] [www.st-bertoni.com], na
seção Stigmatine History [‘História Estigmatina’].
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19
1828: Cardeal Castiglioni respondeu a carta de Pe. Bertoni do dia 23 de julho p.p. ,
em que ele havia dado um relato das atividades nos Estigmas.
1831: Pe. Bertoni escreveu a Madre Naudet, dizendo-lhe da sua dificuldade em
encontrar algum conselho profissional competente em suas dificuldades de
construção.
1839: Pe. Bertoni pregou, por sua vez, na Catedral, na Novena Solene em honra a
São Zeno, Padroeiro de Verona.
1845: Pe. Bertoni escreveu a Dom Mutti que o Padre que ele havia enviado a ele
nos Estigmas havia feito o seu retiro de oito dias muito bem.
1862: Pes. Lenotti e Benciolini começaram dois Retiros distintos para o Clero da
Diocese de Udine. Nestes dois Retiros, eles iriam pregar para mais de 350
Padres, incluindo o Arcebispo Trevisanato, Bispo de Udine, que havia sido
nomeado Patriarca de Veneza.
1866: Um dos irmãos acompanhou o último dos Estudantes de Verona a Villazzano.
20
1808: Pe. Bertoni escreveu que é uma boa prática tratar com os outros no nível
deles, se a intenção é trazê-los para o nosso próprio.
1817: Foi comprada, nesta data, uma quantidade de madeira serrada para a
construção de bancos domésticos, ou de Igreja, para os Estigmas.
1831: Pe. Bertoni escreveu novamente a Madre Naudet, pois ele estava muito
preocupado com a construção em Santa Teresa chegando tão perto do muro
nos Estigmas.
1858: Os padres começaram uma Missão na paróquia Santa Cruz em Padova: os
Capuchinhos tinham uma Casa nas proximidades, e foram de grande ajuda
para ouvir confissões.
1864: Pe. Benciolini apresentou o seu litígio com as Irmãs da Sagrada Família à
Santa Sé. Este foi então remetido de volta ao Bispo di Canossa, que já haviam
se aliado com as Irmãs. O Bispo escreveu a Roma que ele estava surpreso que
os Padres nos Estigmas estavam tão insistentes sobre os seus direitos!
1875: Pe. Rigoni foi a Trento para acompanhar o enfermo Pe. Lenotti, Superior
Geral, de volta a Verona.
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21
1847: Por causa da saúde debilitada do Pe. Fedelini, Pe. Bertoni estava temeroso em
deixar a Congregação.
Um teatro próximo aos Estigmas causou alguma consternação lá, que
provaria com o tempo de ser uma distração para os estudantess que ali
estudavam.
1856: Pe. Marani retornou a Verona, de Reichstadt.
1899: O Processo Diocesano da causa de Pe. Bertoni foi concluído em Verona, e foi
enviado para a Sagrada Congregação dos Ritos, em Roma. Pe. Tabarelli
sucedeu Pe. Giácomo Marini como Postulador.
22
1854: Pe. Marani, em Roma, obeve da Sagrada Congregação das Indulgências um
favor para o Altar Principal da Igreja de Santa Maria del Giglio, fazendo dele
um “altar privilegiado”.
1904: Pe. José Zandonai sofreu outro ataque de apoplexia, e desta vez foi fatal. Para
o ano escolar recém-concluído, ele havia ensinado História da Igreja para os
Estudantes da Congregação.
23
1840: Uma outra carta de Pe. Bragato chegou para Pe. Bertoni nos Estigmas.
1875: A conselho do médico, Pe. Lenotti foi para Sezano com Pe. Rigoni. Pe. Rigoni
escreveu que eles estavam aguardando aqueles estudantes que tinham ido
para Padova para os exames de credenciamento. Melchiade Vivari, um
estudante, notou que o Superior estava visivelmente decaindo - ele era capaz
de se levantar todos os dias, mas não conseguia segurar nada no estômago.
1891: Pe. Pedro Vignola, 3º Superior Geral, faleceu subitamente na tarde deste
domingo. Ele havia acabado de ensinar Catecismo na São Silvestre. [Pes.
Bertoni - Marani - Lenotti - e agora, Pe. Pedro Vignola: todos faleceram em
um domingo à tarde]!
24
1813: Pe. Bertoni escreveu a Madre Naudet de Colognola ai Colli, onde ele estava
convalescendo. Ele disse que não estava mais com medo da dor - e que ele
estava à espera de uma "ordem" de Deus.
1857: Pe. Marani partiu de Strà para Verona.
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Pe. Pedro Vignola, 3º Superior General
[1875 – 1891]

25
1839: Festa Solene de São Zeno celebrada em Verona .
1841: Giácomo Campedelli deixou a Congregação.
1843: Cardeal Odescalchi, em carta desta data, teve palavras de elogio a Pe.
Bragato. O Cardeal, neste momento, era Secretário de Estado.
1847: Pe. Fedelini deixou a Congregação nesta data, devido a problemas de saúde ele estava com 37 anos de idade, e havia passado 21 anos nos Estigmas. Pe.
Bertoni, quando ele veio para se despedir, pediu-lhe para não renunciar ao
cargo de Professor de Moral no Seminário. [Pe. Fedelini iria um dia voltar para
a Congregação, depois do falecimento de Pe. Bertoni, e ele próprio iria falecer
como membro da Congregação].
1860: Pes. Lenotti e Pedro Vignola pregaram o Retiro Anual ao Clero da Diocese de
Feltre. Depois disso, eles então pregaram ao Clero da Diocese de Belluno.
Bispo Renier foi muito exuberante em seu elogio aos Padres. Pe. Lenotti
expressou a esperança de que a oferta de Pe. Sperti à Congregação para ir a
Belluno fosse aceita. [Não foi, no entanto, mas os Padres da Congregação
serviram de fato a Diocese cerca de 50 ou mais anos depois, ao tomarem
posse como docentes do Seminário Diocesano. Pe. Fancis Cappello, SJ recente 'Confessor de Roma', cuja causa de Canonização progrediu, serviu
com eles].
1865: Carlos Zara tornou-se Diácono - ele havia recebido quase toda a sua educação
nos Estigmas.
26
1799: Faleceu Pio VI.
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1826: Dom Liruti designou Francisco Benciolini, em seu 2º ano de Teologia, para
ajudar na Igreja de Santa Maria della Scala. Esta era próxima à Praça Erbe, e
seu Tio, Pe. Caetano Benciolini, era Pároco lá.
1835: Pe. Gramego estava fora de perigo, mas precisava de uma longa
convalescença.
1862: Monsenhor Gaspardis escreveu novamente ao Pe.Marani, dizendo-lhe que os
Pes. Lenotti e Benciolini haviam feito uma impressão duradoura em Udine.
1872: Pe. Lenotti, Superior Geral, escreveu ao Pe. Vicente Vignola, Superior da Casa
do Estudante em Sale di Povo, que as viagens de verão dos Estudantes não
ser muito cansativas, e que a sua piedade não fosse descuidada.
1883: Pe. André Sterza começou um período de 13 semanas de pregação em toda a
Diocese de Pavia - Pe. Vivari ajudou-o por um tempo, assim como o Pe. Julius
Zanini.
27
1812: Esta é a data da única carta que chegou até nós de Pe. Bertoni a Madre
Madalena di Canossa, que estava em Veneza. Ele disse a ela que Pe. Galvani
não estava se sentindo bem.
1839: Dois candidatos Irmãos foram admitidos nesta data - Luís Ferrari e Francisco
Stevanoni.
1840: Pe. Bertoni escreveu ao Pe. Bragato nesta data, dizendo-lhe que um Sacerdote
deve ser tão familiar com Deus que poderia ser capaz de “atrair a
benevolência de Deus”.
1862: Terminou o Retiro Diocesano em Udine - Pe. Benciolini disse aos Sacerdotes
que eles eram todos Embaixadores de Jesus Cristo. Ele disse que ele havia
tido o costume de ir à capela para rezar o Miserere no último dia dos Retiros
que ele pregava, para pedir perdão pelas faltas que cometeu durante o
Retiro.
1867: Os membros nos Estigmas foram informados, nesta data, que seria usada
força se alguém resistisse ao confisco da propriedade.
28
1828: Pe. Bertoni escreveu a Madre Naudet, dizendo-lhe que Deus distribui Suas
graças em Seu próprio tempo. Pe. Bertoni disse a ela que ele tem grande
dificuldade em oferecer Missa, porque a sua perna estava bastante inchada, e
muito dolorida.
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1838: A aquisição de Sezano foi fechada nesta data – e Sezano agora pertencia a
Pe. Bertoni e à Congregação - e ainda pertence.
1867: Pe. Rigoni partiu para Florença, capital temporária do novo governo, para
pleitear a causa da Congregação, que estava perdendo a sua propriedade.
1875: A Crônica de Pe. Zara começou nesta data.
29
1910: Carlos José Zanotti pronunciou seus Primeiros Votos.
30
1816: Pe. Bertoni visitou Pe. Galvani para discutir pormenores sobre a propriedade
Bellotti deixada por Pe. Galvani, que, por sua vez, ofereceu a sua utilização ao
Pe. Bertoni.
1837: Faleceu nesta data o pai de Pe. Benciolini, Pedro.
1853: Pe. Benciolini completou hoje as Missas Gregorianas por Pe. Gramego.
1856: Pes. Benciolini e Lenotti começaram uma Missão em Stelle – Pe. Marani
estava presente na abertura, depois partiu.
31
1808: Pe. Bertoni escreveu em seu Diário Espiritual que grandes tentações são os
meios para grande santidade quando elas estão enfrentadas com coragem.
1813: Pe. Bertoni, em sua carta desta data, mostrou um grande medo de ser ViceReitor do Seminário Diocesano. Este fato viria a ser usado mais tarde pelo
'Advogado do Diabo’ em sua Causa de Canonização - Pe.Bertoni já havia sido
Diretor Espiritual. Ele queria que seu tio, Dr. Ravelli, escrevesse ao Bispo
Liruti para lhe dizer que ele não poderia ser Vice-Reitor.
1816: Pe. Bertoni escreveu a Madre Naudet, dizendo-lhe que um número de
meninas queriam entrar em sua Congregação.
1864: A Via Sacra foi ereta no Noviciado na Trinità por um certo Pe. Bernardino,
OFM - era uma quarta-feira.

†
†††
†
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SETEMBRO
1
1816: Madre Naudet escreveu ao Pe. Galvani que ela não poderia manter seu
compromisso na segunda-feira às 09:00 horas. Ela perguntou se poderia
encontrar-se com ele às 15:30 horas, para discutir sobre o uso de Santa
Teresa. Ela disse a ele que Pe. Trevisani estava muito feliz com a solução
proposta para o Convento.
1858: Terminou a Missão na Paróquia Santa Cruz, em Pádua - o Bispo pediu a Pe.
Lenotti para pregar na Catedral, nos serviços jubilares que estavam sendo
realizados lá.
1867: Um advogado de Florence, Alexandre Malenchini, ficou muito impressionado
com os argumentos de Pe. Benciolini: que a Congregação não era naquele
tempo uma congregação religiosa, e por isso a ‘Lei da Repressão' não podia
ser legalmente aplicada; e que a propriedade estava em seu nome, e não no
da Congregação. Malenchini expressou a opinião de que o governo nunca
poderia tomar legalmente os Estigmas.
1875: Dr. Corradi foi a Sezano para ver Pe. Lenotti - ambos retornaram a Verona. Ele
disse a Pe. Lenotti para ir repousar - Pe. Lenotti nunca viria a se levantar
novamente. Os estudantes o visitaram naquela noite e se ajoelharam para
receber a sua bênção.
2
1812: Pe. Galvani comprou o velho Convento em Vallambrosian, próximo à Trinità.
1875: Os estudantes saíram para Sezano - quando retornaram, à noite, a condição
de Pe. Lenotti havia se tornado grave. Dr. Corradi trouxe um especialista, Dr.
Morganti. Ele sugeriu que Pe. Lenotti deveria ser ungido. Logo após as
Orações da Noite, por volta de 21:15 horas, Pe. Pedro Vignola, Diretor, trouxe
o Santo Viático. Em voz clara, Pe. Lenotti pediu perdão a Deus e a seus
Confrades, e em seguida, recebeu a Sagrada Comunhão.
3
1816: Na parte da manhã, Pe. Bertoni conversou com Teresa e Benvenuta Bellotti,
irmãs do falecido José – e naquela tarde, às 14:00 horas, conversou com Pe.
Galvani - todas estas conversas foram sobre os ‘lugares piedosos' deixados
por Bellotti ao Pe. Galvani.
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1867: Pe. Marani escreveu ao Pe. Rigoni em Florença, dizendo-lhe que sentia muito
por ele [Pe. Rigoni] ter de realizar esse trabalho exaustivo para a
Congregação.
1871: Os três membros da Comissão Capitular: Pes. Rigoni, Lenotti e Pedro Vignola saíram para Villazzano para a sua última reunião antes de o 2º Capítulo Geral
ser convocado.
1875: Não houve alteração na condição de Pe. Lenotti. Por volta de 21:00 horas, seu
Confessor, Pe. Beltrami, foi ao seu quarto e sugeriu que ele fosse ungido
novamente para esta nova crise. Pe. Lenotti pediu por Pe. Pedro Vignola,
Diretor, e, em seguida, Pe. Beltrami o ungiu. Sua respiração estava bastante
pesada.
4
1872: Pe. Lenotti, Superior Geral, escreveu ao Pe. Vicente Vignola, Superior na Casa
do Estudante em Sale di Povo, que seria mais de acordo com as tradições da
Congregação que os Padres que foram enviados para a Igreja Paroquial de
Povo não ficassem para o jantar - ele também pediu aos Padres para recitar
as Vésperas e Completas em comum no período da tarde. Pe. Vignola
escreveu de volta e disse que o último pedido não seria possível, pois todos
eles tinham horários diferentes e seria difícil reuní-los no período da tarde.
1875: Depois da meia-noite, Pe. Lenotti deu uma guinada decisiva para pior - ele
delirava com os Aspirantes em Trento passando ao lado de sua cama. Por
volta de 02:00 horas da manhã, ele pediu para ver Pe. Pedro Vignola – e
então expressou a esperança de que ele pudesse ser chamado ao céu no dia
dedicado a Maria. Ele conversou com Pe. Sembianti e disse a ele para exortar
os seus alunos a serem mais observantes de seus votos e serem devotos a
Maria e José. Pe. Pizzini e Pe. Tabarelli vieram e ele os abençoou - a este
último, ele disse que sua bênção era para sempre e repetiu isso várias vezes.
Bispo di Canossa chegou por volta de 18:00 horas e abençoou o moribundo
Superior Geral. Ele foi visitado por seu irmão, Francisco Lenotti.
5
1817: João Batista Maria Lenotti nasceu por volta de 14:30 horas, filho de Antônio.
Ele foi batizado nesse mesmo dia na Paróquia de São Lucas.
1820: Nasceu Luís Ferrari, filho de Luís, e futuro Clérigo na Congregação.
1833: Pe. Bertoni escreveu a Madre Naudet, dizendo-lhe que estes eram dias muito
ocupados para ele. Ele disse que estava feliz por ouvir as palavras de incentivo
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do Papa Gregório às novas congregações, e que, ao lado das palavras do
Santo Padre, suas próprias observações não eram muito significativas.
1857: Pe. Marani deixou a Vila Imperial em Strà.
1862: Os Padres acabaram de pregar os dois cursos de Retiros em Udine. Um certo
Monsenhor Frangipani escreveu ao Pe.Marani para lhe contar sobre o
trabalho maravilhoso que os Padres haviam feito em Udine.
1868: Pe. Marani visitou Villazzano pela primeira vez desde o mês de abril próximopassado. Pe. Marani recebeu um passaporte com esta data – era válido para
viagens à França, Áustria, Alemanha e Estados Pontifícios, com 'Luís Ferrari,
de 44 anos'. Pe. Marani foi descrito como 'alto, cabelos castanho-escuros
polvilhados de cinza, olhos castanho-escuros e barba grisalha’.
1869: O Bispo de Trento ordenou quatro jovens da Congregação como Subdiáconos:
Morando, Vicentini, Sterza e Lanaro.
1875: Domingo - Pe. João Batista Lenotti, Superior Geral, faleceu no dia de seu 58º
aniversário. Sua administração de quatro anos, muito produtiva, foi
bruscamente interrompida. Ele havia aberto a primeira Casa da Congregação
fora de Verona, em Trento - estava negociando uma Casa em Parma - estava
conduzindo as negociações com a Santa Sé para Aprovação Papal da
Comunidade, e estava em busca de um campo Missionário no Exterior para o
Congregação. Assim, muitos de seus esforços não chegariam a render frutos
por muitos anos por vir. Ele faleceu cerca da mesma hora em que nasceu.
1876: Paulo Gradinati, um estudante, fez um tributo a Pe. Lenotti no primeiro
aniversário de seu falecimento, no Mensageiro do Sagrado Coração.
1895: Pe. Pizzighella e Pe.Gasperotti tomaram posse da Igreja dos Estigmas de São
Francisco em Roma [Largo Argentina], também conhecida como os Estigmas.
Pe. Gasperotti também aceitou um cargo de professor no Seminário Menor
do Vaticano.
6
1791: Gaspar Bertoni foi confirmado pelo bispo Avogadro.
1818: Desta data em diante, podia ser celebrada Missa no pequeno Oratório nos
Estigmas, dedicado à Imaculada Conceição.
1828: Madre Naudet enviou uma carta ao Pe. Rozaven - um Jesuíta na Rússia. Ele
era Vigário Provincial na França, e, a seguir, Conselheiro Geral, sob o Superior
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Geral, Pe. Luís Fortis – foi o diretor espiritual de Pe. Bertoni quando jovem.
Pe. Bertoni revisou a carta de Madre Naudet antes que ela a enviasse.
1853: Faleceu o Irmão João Bandoria - foi dito dele: 'ele trabalhou bem, mas viveu
pouco!'. A Congregação, neste momento, contava com 6 Sacerdotes e três
Irmãos.
1862: Antônio Caucigh foi admitido nos Estigmas, retornando de Udine com Pes.
Benciolini e Lenotti, que haviam pregado ao Clero Diocesano.
1867: Pe. Marani escreveu ao Prior da Casa em Florença, para agradecer-lhe pela
hospitalidade ao Pe. Rigoni durante a sua estada lá.
1870: Pe. Lenotti retornou a Villazzano com a notícia de que o Superior Geral, Pe.
Marani, estava fora de perigo, mas que o médico estava preocupado com a
sua perda de peso e, naturalmente, com a sua idade.
1871: A Comissão Capitular [Pes. Rigoni, Lenotti e Pedro Vignola], que estava
preparando o Anexo à Parte XII das Constituições Originais de Pe. Bertoni,
partiu de Villazzano para Verona, após três dias de reuniões.
1875: O corpo de Pe. Lenotti foi velado no pequeno Oratório da Imaculada
Conceição nos Estigmas. Notou-se que seu rosto estava amarelado, mas ele
parecia estar em paz. Pe. Pedro Vignola foi escolhido Vigário até que a
Congregação elegesse um novo Superior Geral.
7
1820: Luís Ferrari, nascido dois dias antes, foi batizado - ele iria entrar na
Congregação e falecer antes de sua Ordenação. [Houve também um Irmão
Luís Ferrari - e suas mortes são distantes de apenas um dia, na Necrologia].
1855: O documento oficial de aprovação civil da Congregação foi recebido hoje nos
Estigmas - foi assinado pelos delegados: Ferrari, Podestà', Castelli e Jordis".
1875: O funeral de Pe. Lenotti foi realizado nesta manhã nos Estigmas - 23 Missas
foram celebradas; Pe. Pedro Vignola foi o celebrante da Missa Solene de
Réquiem - Pe. Giacobbe conduziu a procissão dos Estigmas à Trinità - os
Padres Capuchinhos cantaram no sepultamento.
8
1856: Pes. Benciolini e Lenotti concluíram a Missão em Stelle - Pe. Marani retornou
para o encerramento.
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1862: A festa da 'Madona do Povo" foi celebrada em Verona com Solenidade no dia
da Natividade da Virgem Maria.
1867: Pe. Rigoni escreveu de Florença a Verona - seus esforços lá pareciam
infrutíferos em todos os trâmites legais que ele estava tentando desvendar.
1871: Pe. Lenotti enviou palavra que o 2º Capítulo Geral seria convocado em três
dias - todo Sacerdote da Congregação deveria participar, mesmo Pe.
Domingos Vicentini, ordenado há apenas um mês.
1875: O jornal Riposo Domenicale (‘Descanso Dominical’) conteve um artigo que
lamentava as três perdas da Igreja de Verona naquele ano: Pe. Maestrelli [Cofundador dos Filhos de Maria] - Pe. Brazzeli [ex-estudante nos Estigmas, que
depois se tornou Reitor do Seminário Diocesano] - e Pe. Lenotti - ele foi
descrito como um Padre que havia conduzido "uma vida imaculada”.
1885: Pe. Paulo Gradinati foi nomeado Mestre de Noviços, sucedendo ao Pe. Alexis
Magagna - Pe. Gradinati escreveu em seu Espiritual Diário naquele dia:
"Queira Deus que os Superiores tenham feito uma boa escolha - que Nossa
Senhora me ajude a realizar esta tarefa sem prejudicar a mim mesmo, ou aos
outros”.
9
1867: Uma carta de Pe. Rigoni, datada do dia anterior, chegou de Florença.
10
1833: Pe. Bertoni e Pe. Bragato foram programados para dar o Retiro no Seminário.
Pe. Bertoni, no entanto, estava muito desconfortável com uma febre,
infecção dentára e desconforto geral - Pe. Bragato foi sozinho. Ele foi
auxiliado lá por outros dois sacerdotes - Pe. José Gilardoni e Pe. José Venturi.
1843: Esta foi a última Missa de Pe. Cainer nos Estigmas, de que se tem registro.
1857: Pes. Marani e Lenotti foram a Avesa para pregar uma Missão. O Noviço, Pe.
Rigoni, também veio. Após a abertura, Pe. Marani partiu.
1867: Pe. Marani ditou uma carta endereçada ao Pe.Rigoni, que foi escrita por Pe.
Benciolini. Ele contou que a procura dos Estigmas pelo Agente Vanzetti - este
agente disse-lhes que o chefe de seu departamento, um homem com o nome
de Canton, estava procedendo com grande cautela até que os papéis de
confisco estivessem prontos. Pe. Marani disse ao Pe. Rigoni para celebrar a
Festa dos Estigmas de São Francisco com a Comunidade em Florença da
mesma forma como foi sempre celebrada nos Estigmas.
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11
1857: Pe. Benciolini foi convocado para ajudar os Padres aa Missão de Avesa. Pe.
Rigoni pregou o sermão da manhã - Pe. Lenotti pregou um exame de
consciência por volta de 17:30 horas, e Pe. Benciolini fez a reflexão da noite.
1858: Bispo Manfredi de Pádua escreveu ao Pe. Marani para lhe dizer que o
trabalho em sua Diocese realizado nos meses anteriores em duas Missões
distintas pelos Pes. Lenotti, Benciolini e Rigoni foi muito apreciado. Ele pediu
ao Pe. Marani para transmitir aos pregadores de sua gratidão eterna [do
Bispo].
1871: O 2º Capítulo Geral foi convocado nos Estigmas - 16 Capitulares estavam
presentes [o único Padre ausente foi Pe. Bragato] para julgar o Anexo à Parte
XII das Constituições Originais, preparado pela Comissão Capitular [Pes.
Rigoni, Lenotti e Pedro Vignola], escolhida pelo 1º Capítulo Geral [julho de
1871] Foi decidido neste capítulo que somente Missionários Apostólicos
poderiam exercer qualquer autoridade na Congregação - durante a
administração de Pe. Marani, nenhum foi nomeado.
12
1841: Domingo dedicado ao Santíssimo Nome de Maria - o novo Bispo [Mutti]
conferiu Tonsura e as Quatro Ordens Menores a Luís Ferrari [em seis curtos
meses, ele estaria morto!].
1854: O Altar-Mór nos Estigmas tornou-se "Privilegiado".
1855: Pe. Venturini escreveu em seu Diário Espiritual que este foi um dia de
consolação para ele - ele escreveu sobre a sua gratidão a Pe. Bertoni.
1889: O 11º Capítulo Geral foi convocado nos Estigmas - o seu objectivo era realizar
as diretrizes da Santa Sé a respeito das Constituições nos esforços da
Congregação para ter a Congregação recebendo Aprovação Papal. 26
13
1809: Pe. Bertoni escreveu em seu Diário Espiritual que qualquer um que não queira
considerar Deus como justo, conhece a Deus somente pela metade, ou
parcialmente.

26

Na Introdução ao livreto [cf. p. 32] das Constituições Originais que apareceu em 1950, Pe. Martinis atribui
12 de setembro de 1889 como a data do 11º. Capítulo Geral – enquanto o BV I, p. 192, atribui para o mesmo
fato a data de 25 de setembro de 1889.
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1871: Pe. Lenotti foi confirmado como Superior Geral temporário até a Festa
subsequente dos Esponsais. O 2º Capítulo Geral suspendeu a reunião nessa
data.
1875: Um Culto Memorial a Pe. Lenotti foi realizado na Igreja de São Lourenço,
conduzido por Monsenhor Sorego.
14
1799: Festa da Exaltação da Santa Cruz - uma Missão foi pregada na Paróquia de
Santo Estêvão, em Verona, pela Cônego Luís Pacetti, onde ele lançou a ideia
dos Oratórios Marianos - que ocupariam muito tempo de Pe. Bertoni em seus
primeiros anos como Sacerdote.
[Nos primeiros dias da Congregação, esta festa da Exaltação da Santa Cruz
iria fechar o ensino do Catecismo de verão da então chamada Quarta Classe
- que decorria entre a festa do Encontro da Santa Cruz em maio até a festa
em setembro. Conforme os anais Estigmatinos, Pe. Inocêncio Venturini foi
extraordinário neste catecismo de verão].
15
1805: Pe. Bertoni pregou sobre o Santo Nome de Maria - ela é a Senhora do mundo,
com domínio sobre o diabo.
1808: Pe. Bertoni visitou um altar dedicado a Santo Inácio, no início de seu Retiro
Anual - o Santo parecia estar dizendo que ele [Pe. Bertoni] deveria usar os
mesmos meios que ele [Santo Inácio] utilizou durante toda a sua vida para
inspirar os soldados de Cristo a ir diante. Esta foi uma experiência mística, que
não pareceu, no entanto, ter sido uma visão.
16
1804: Nasceu Vicente Raimondi, filho de Carlos.
1855: Pe. Fedelini retornou à Congregação, 'seu ninho', nesta Festa da Madre
Dolorosa. Ele retomou a obra do Oratório.
1866: Tropas italianas entraram em Verona - bandeiras foram penduradas nos
Estigmas, na Dereletti, e em Santa Teresa.
1867: Pe. Marani argumentou durante algum tempo com um Oficial de Finanças, de
nome Canon, sobre o iminente confisco dos Estigmas.
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17
1820: Pe. Mateus Farinati faleceu hoje às 15:00 horas, logo depois de ter sido
visitado por Pe. Bertoni - cujo cargo ele havia tomado como Capelão da
Prisão, onde ele contraiu uma doença fatal. Pe. Bertoni escreveu a Madre
Naudet e pediu orações por ele.
1826: Domingo - Bispo Liruti conferiu Tonsura e as Quatro Ordens Menores em
Francisco Benciolini na Capela da residência do Bispo. O jovem Benciolini
compôs uma oração nesta data, que ele escreveu em seu Diário Espiritual ele também escreveu que a melancolia era a sua paixão predominante.
1855: Festa Titular da Igreja dos Estigmas, dos Estigmas de São Francisco - 78 Padres
vieram para celebrar a Missa - Pe. Raimondi pregou.
1841: Pe. Antônio Rosmini pregou o Retiro Anual no Seminário Diocesano de
Verona - João Lenotti fez este Retiro em preparação à sua Ordenação ao Subdiaconato. Ele deixou um número de resoluções em seu Diário Espiritual que
chegaram até nós - ele resolveu pedir permissão para ajudar os Irmãos uma
vez por semana, como um Padre na cozinha. [Durante sua administração
como Superior Geral, ele fez isso ocasionalmente e também recomendou a
todos os Sacerdotes para fazer o mesmo]. Ele também resolveu ser dedicado
a José e Maria, sob o título de Nossa Senhora das Dores.
1855: Pe. Fedelini recebeu o hábito da Congregação e iniciou o seu Noviciado - Luís
Falzi foi admitido como um Irmão.
1856: Pe. Carlos Fedelini emitiu seus Primeiros Votos - ele foi dispensado do 2º ano
do Noviciado, pois ele havia sido um membro antes.
1868: Pe. Marani retornou de Villazzano após 12 dias lá.
1873: Algum acordo foi feito com as Irmãs da Sagrada Família a respeito de Santa
Teresa - as Irmãs deixariam a propriedade totalmente, e um dia a mesma
serviria para abrigar a Estudantes Professos da Congregação.
1882: Havia chovido fortemente durante vários dias e também neste dia - o rio
Ádige transbordou seus bancos - uma ponte nova desabou - muitos se
refugiaram nos Estigmas, cerca de 300. Verona 'tudo foi descrita como ‘toda
Ádige’.
1883: A primeira cerimônia de Vestição para a 3ª Ordem de São Francisco foi
realizada nos Estigmas. No início, os membros da Congregação haviam sido
inscritos nesta 3ª Ordem, mas uma decisão depois proibiu os religiosos de
aderir.
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1885: Bispo Francisco Sogaro [um ex-membro da Congregação], recentemente
consagrado na Igreja de Santa Ágada dos Godos em Roma [na época, Colégio
Irlandês], veio aos Estigmas e celebrou Missa. Ele ficou para o jantar e disse
ainda manteve um forte desejo de retornar, mas tinha que cumprir a sua
missão Missão Estrangeira, chamando-o para a África.
1894: Pe. Pizzihella, Reitor dos Estigmas, teve a Festa comemorada neste ano com
mais solenidade que de hábito - uma pintura de São Francisco por José
Zannoni foi colocada sobre um dos Altares. Pe. Pizzighella havia reunido as
Relíquias da Casa e as colocou em uma urna na Igreja. A 3 ª Ordem de São
Francisco forneceu a pintura.
1896: A Congregação comprou a Igreja de São Tiago e a propriedade adjacente em
Parma - a Igreja estava fechada há muitos anos.
18
1813: Sábado da Têmpera do Verão27 - Caetano Brugnoli foi ordenado Sub-diácono.
1841: João Lenotti foi ordenado Sub-diácono.
1857: Pe. Marani retornou a Avesa para ajudar os Pes. Lenotti e Rigoni nos dois
últimos dias de Missão lá.
1865: Pe. Lenotti foi para Udine para pregar o Retiro Anual a um grupo de Irmãs
chamado ‘As Convertidas’. Enquanto ele estava lá, Pe. Fecchia, Diretor
Espiritual das Servas da Caridade, escreveu a Pe. Marani para ver se Pe.
Lenotti poderia dar um Retiro também para as Servas - Pe. Marani então
planejou isso.
1881: A grave inundação em Verona continuou - muitas casas foram destruídas.
1896: Pe. Marco Bassi faleceu - o periódico Verona Fedele dedicou a ele um tributo,
como um verdadeiro Sacerdote de Deus.
1906: O 17º Capítulo Geral foi convocado nos Estigmas - Pe. Gurisatti, já Superior
Geral por 15 anos, retirou a sua renúncia, e assim automaticamente
continuou a última metade do seu segundo mandato de dez anos. Os
conselheiros eleitos foram: Pes. Tabarelli, João Tomasi, Júlio Zambiasi e
Alfredo Balestrazzi. O Capítulo decidiu que, no final do mandato de Pe.
Gurisatti, os Superiores Gerais teriam mandatos de seis anos.

27

i.b.: nota de rodapé 16, p. 77.
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19
1812: Sexta-feira da Têmpera do Outono 28 - Bispo Liruti conferiu o Sub-Diaconato a
João Marani, e a Tonsura e as Quatro Ordens Menores a Francisco Cartolari.
1856: Carlos Bissoli foi ordenado - ele havia estado certa vez com Pe. Mazza.
1866: Pe. Marani visitou Villazzano novamente, mas retornou dentro de semana a
Verona devido a negócios urgentes – estava havendo uma revolta em
Palermo.
1879: Foi celebrado o Jubileu de Ouro de Pe. Benciolini - Pe. Pedro Vignola, Superior
Geral, ordenou que uma cópia do programa do dia fosse enviada a cada Casa,
para que sempre houvesse um registro dele nos Arquivos. Pe. Benciolini foi
celebrante; Pe. Pedro Vignola o Diácono, e Pe. Carlos Zara, Diretor do
Estigmas, o Sub-Diácono. Às 15:00 horas houve uma Academia.
1899: Foi comemorado o 60º aniversário de Ordenação de Pe. Benciolini - ele foi
muito elogiado nos discursos, música e poemas. No final da refeição, ele se
ajoelhou no Refeitório e pediu perdão se ele tivesse alguma vez dado um mau
exemplo.
20
1800: Sábado da Têmpera do Outono29 - Bispo João André Avogadro ordenou
Gaspar Bertoni um Sacerdote de Deus!
1802: Pe. Bertoni pregou no 2º aniversário da sua Ordenação sobre a dignidade do
Sacerdócio. Ele disse que nesta dignidade Deus é honrado - o Sacerdote é o
Ministro e Embaixador de Cristo. Os Sacerdotes precisam de oração - este
Sermão pode ter sido dado na Primeira Missa de Padre Farinati.
1806: Pe. Michaelangelo Gramego foi ordenado Sacerdote por Dom Scipione na
Igreja de São Estêvão, em Padua. Sua ordenação foi adiantada devido à
ameaça de Napoleão - ele ainda tinha mais um ano de Teologia.
1828: Sábado da Têmpera do Outono30 - Inocêncio Venturini foi ordenado
Sacerdote na Catedral de Mântua por Dom Bozzi. Luís Biadego foi tonsurado
e recebeu todas as Quatro Ordens Menores na mesma cerimônia.

28
29
30

i.b.: nota de rodapé 16, p. 77.
i.b.: nota de rodapé 16, p. 77.
i.b.: nota de rodapé 16, p. 77.
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O jovem Pe. Bertoni com os
meninos em Verona.
Ao fundo, os Estigmas.

1834: Carlos Fedelini foi ordenado neste sábado da têmpera do verão31 por Dom
Grasser. João Lenotti foi tonsurado e recebeu as duas primeiras Ordens
Menores.
1841: Bispo Mutti tinha dado permissão para uma outra Capela Doméstica na Casa
dos Estigmas, que foi frequentemente utilizada por Pe. Bertoni durante seus
longos, últimos anos de confinamento. Ele celebrou Missa aqui neste dia, seu
41º aniversário de ordenação.
1850: Jubileu de Ouro de Pe. Bertoni - característica do homem, não houve
comemoração externa.
1854: Bispo Riccabona, recém-consagrado, visitou os Estigmas pela primeira vez ele notou o pequeno número de membros, mas os comparou à “Guarda
Nobre” de Napoleão, que iria infligir o golpe decisivo na batalha para Deus.
1856: Carlos Bissoli celebrou sua Primeira Missa nos Estigmas - ele havia entrado na
Congregação como Sub-diácono.

31

i.b.: nota de rodapé 16, p. 77.
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1857: Terminou a Missão em Avesa – ao partirem de lá, Pes. Marani, Rigoni e
Lenotti foram acompanhados por uma banda militar, o toque dos sinos da
Igreja - e foguetes!
1870: Por esta data, o poder temporal do Papa havia sido completamente
eliminado.
1875: Pe. Nicola Negrelli, Bibliotecário de Ferdinando de Augsburg, soube do
falecimento de Pe. Lenotti por Monsenhor Gaspardis e por um um artigo no
Repouso Dominical. Ele escreveu aos Estigmas manifestando o seu pesar.
21
1811: João Marani foi ordenado Sub-diácono na Basílica de Santo Antônio, em
Pádua, por Dom Scipione de Desendis.
1828: Pe. Venturini celebrou sua Primeira Missa na Trinità.
1833: Os irmãos Marchesini levaram os sinos dos Estigmas para reparos em seu
carrinho.
1834: Pe. Fedelini celebrou sua Primeira Missa nos Estigmas neste dia - como fez um
outro jovem sacerdote, Pe. Luís Angeli.
1864: Pe. Benciolini pregou um Retiro para as "Madames Inglesas" em Rovereto.
1866: Terminou a revolta em Palermo.
1869: Festa de São Mateus - Bispo Riccabona ordenou Luís Morando, em Trento.
22
1834: Um outro Sacerdote recém-ordenado, Pe. Francisco Girardelli, celebrou sua
Primeira Missa nos Estigmas neste dia.
1836: O trabalho de Abbé di Condillac foi colocado no Índice neste dia.
[Surpreendentemente, Fr, Bertoni havia recomendado um outro trabalho
dele a Madre Naudet em uma Carta datada de 25 de julho de 1813].
1843: Pe. Bragato foi chamado de volta à Imperatriz, devido a alguma dificuldade
que ela estava experimentando.
1853: Pe. Marani fez um segundo recurso para que o corpo de Pe. Bertoni
retornasse aos Estigmas, depois que a sua petição anterior de 04 de agosto
deste ano foi recusada.
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1854: Pio IX fez saber que ele queria ser informado pessoalmente sobre qualquer
nova e toda ordem religiosa buscando aprovação - nos Estigmas, isso foi
recebido como boas-vindas e encorajadora notícia.
1856: Pe. Marani foi para a Vila imperial em Strà, de modo que Pe. Bragato pôde
passar suas férias anuais com seus Confrades. Os Noviços foram para Sezano,
onde passaram seis semanas de seu ano de Noviciado.
1859: Pe. Marani apelou ao Bispo Riccabona, neste momento Bispo de Verona, para
declarar nulo e sem efeito o contrato de Pe. Bertoni com as Irmãs da Sagrada
Família para uso perpétuo de Santa Teresa. Como ele disse, era contra a Lei
Canônica ter uma comunidade religiosa feminina tão próxima a uma
comunidade masculina - o Bispo, no entanto, não agiu.
1869: Pes. Lenotti e Vicente Vignola saíram para uma missão em Bacolga di
Calavine.
1887: A Comissão Capitular nomeada pelo 9º Capítulo Geral [fevereiro de 1880]
para rever o Anexo à Parte XII das Constituições Originais, que havia sido
preparado por uma Comissão Capitular nomeada pelo 1º Capítulo Geral [03
de julho de 1871] terminado o seu trabalho nesta data.
1894: José Chesani e João B. Castellani foram ordenados Sacerdotes nesta data - no
mesmo dia, Pe. João Rigoni celebrou o seu Jubileu de Ouro com os Estudantes
em Sezano.
23
1802: Sábado da Têmpora do Outono 32 - Miguel Angelo Gramego recebeu as duas
últimas Ordens Menores de Dom Avogadro, em São Miguel.
1803: Pe. Bertoni anotou em seu Diário Espiritual que a simplicidade não é
suficiente para levar os outros à santidade - a prudência também é
necessária.
1820: Inocêncio Venturini recebeu a Tonsura e a primeira Ordem Menor de Ostiário
de Dom Liruti.
1823: Dom Liruti queria o Santíssimo Sacramento reservado nos Estigmas - isso,
além das exigências do governo para escolas, requeria uma construção
especial. Pe. Bertoni pediu a seu arquiteto, Pe. Brugnoli, para estudar um
projeto em Santa Teresa.
32

i.b.: nota de rodapé 16, p. 77.
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1828: Pe. Venturini, ordenado há 3 dias, celebrou Missa pela primeira vez nos
Estigmas.
1833: Os irmãos Marchesini retornaram os sinos aos Estigmas em seu carrinho - os
Irmãos nos Estigmas ajudaram os Marchesini’s a descarregar o seu carrinho e
a reinstalar os sinos.
1855: Domingo - às 15:00 horas, 5 sacerdotes [Pes. Marani, Benciolini, Brugnoli,
Venturini e Lenotti] elegeram Pe. Marani Superior Prepositus, ou Geral. Após
a eleição, toda a Comunidade foi reunida e informada sobre os
procedimentos.
1859: Luís Salvi ficou doente.
24
1800: Festa de Nossa Senhora das Mercês - Pe. Gaspar Bertoni celebrou sua
Primeira Missa na Caldiero, em Conti Cipolla. José Scudellini, casado com a
irmã de sua Mãe, Rosa [Ravelli], fez o discurso.
1814: Caetano Brugnoli foi ordenado Sacerdote - ele passou da Vestição ao
Sacerdócio em dois anos - recebendo todas as ordens de Dom Liruti.
1833: O trabalho foi da meia-noite até as 7:00 horas da manhã na instalação dos
sinos nos Estigmas - Dom Grasser veio para a Missa às 10:00 horas para a
bênção dos sinos. Seguiu-se a Missa, nesta Festa de Nossa Senhora das
Mercês.
1835: Pe. Caetano Benciolini - Tio do Pe. Francisco – assinou o seu testamento.
1858: Pe. Finazzi, Pároco da Paróquia Santa Cruz em Pádua, escreveu ao Pe. Marani
para agradecê-lo pelo excelente trabalho dos Pes. Lenotti, Benciolini e Rigoni,
que haviam pregado uma Missão em sua paróquia no mês precedente.
1871: Pe. Lenotti, Superior Geral, enviou um aviso de que o 3º Capítulo Geral seria
convocado nos Estigmas em 04 de outubro de 1871.
1886: Pe. Pedro Vignola, Superior Geral, comemorou seu Jubileu de Ouro
Sacerdotal33 - quase todos os membros da Congregação estavam presentes
para a ocasião. Ele foi auxiliado na Missa Solene por seu irmão, Monsenhor
33

Para esta ocasião, um certo Pe. Ferdinando Colombari editou um livro, intitulado Reminiscências sobre os
Padres e Irmãos da Congregação dos Missionários Apostólicos em Auxílio aos Bispos [1835-1883] - publicado
pela Prem. Tipografia Vescovile P. Colombari. Uma tradução para o Inglês destas biografias pitorescas dos
Primeiros Estigmatinos pode ser encontrada no website dedicado a São Gaspar: www.st-bertoni.com, sob o
menu Stigmatine History – Early Biographies.
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Paulo Vignola. Pe. Paulo Zemari, Pároco de Caldiero, fez um discurso notável.
Naquela noite no Santa Teresa houve uma Academia em homenagem ao
festejado, em que Pe. Vignola foi elogiado como o "herdeiro do espírito,
prudência e autoridade" de Pe. Gaspar Bertoni.
1890: Nesta data, foi convocado o tempestuoso 12º Capítulo Geral. Houve uma
discussão acalorada sobre a 'Finalidade' da Congregação, o seu objetivo e
Meios Apostólicas - dentre alguns, houve uma sensação de que havia era um
estresse excessivo de escolas e educação, e a negligência de outros aspectos
da Missão Apostólica. Este capítulo também mudou oficialmente o nome da
Congregação - agindo conforme a sugestão do Monsenhor Battandier. Ele era
Consultor da Sagrada Congregação dos Bispos e Regulares. Deste momento
em diante, o título Missionários Apostólicos deixaria de ser utilizado, pois é
prerrogativa da Santa Sé conferir este título. Agora passaria a ser chamada de
‘Congregação dos Sacerdotes dos Sagrados Estigmas de Nosso Senhor Jesus
Cristo’. [Muitos anos atrás, Pe. Marani foi favorável ao título: 'Ordem dos
Sagrados Estigmas’.]
1891: Pe. Luís Morando convocou o 14º Capítulo Geral, para eleger um sucessor
para Pe. Pedro Vignola, recentemente falecido. O Capítulo escolheu Pe. Pio
Gurisatti por um mandato de dez anos. Os conselheiros eleitos foram: Pes.
Morando, Tabarelli, Marini e Zandonai. Este Capítulo decidiu que, uma vez
que o Capítulo Geral fosse anunciado, deveriam ser convocados Capítulos
locais para escolher delegados para o Capítulo Geral - aqueles com menos de
35 anos de idade deveriam ter voz Ativa (ao invés de Passiva).
25
1803: Pe. Bertoni anotou em seu Diário Espiritual que neste dia ele experimentou
um forte desejo de seguir nosso Senhor mais de perto em sua pobreza.
1890: Pe. Sembianti renovou seu pedido para ser liberado da Congregação - que
havia feito anteriormente em 1879 - para que ele pudesse seguir a sua
Vocação Missionária Estrangeira: foi concedida permissão a ele e ao Pe.
Domingos Vicentini. Este último se tornou mais tarde Superior Geral dos
Padres Escalabrinianos - e Pe. Sembianti se tornou Vigário Geral - e foi pela
ajuda de Pe. Domingos que pudemos dizer: Tibagi é nossa! - a primeira
fundação no Brasil.
26
1813: Pe. Bertoni escreveu a Madre Naudet sobre o Abandono a Deus - ele estava
contente por ela ter seguido o conselho do Pe. João Fusari – Superior do
Oratório em São Felipe.
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1838: Imperador Ferdinando foi coroado em Milão, como Rei de Lombardo-Veneto.
1840: Pe. Bertoni escreveu ao Pe. Bragato, dizendo-lhe que ele havia pregado
diariamente - talvez uma Exortação Doméstica a cada dia para a Comunidade
no Oratório da Transfiguração próximo a seu quarto nos Estigmas. Ele
também comentou sobre as duas Festas de São Francisco nos Estigmas - 17
de setembro e 4 de outubro.
1853: Pe. Marani comprou um lote no cemitério local para os falecidos da
Congregação.
1856: Pe. Bragato chegou aos Estigmas, vindo de Strà, para suas férias anuais.
1875: O 7º Capítulo Geral foi convocado e elegeu Pe. Pedro Vignola como Superior
Geral por cinco anos. Os Conselheiros foram: Pes. Sembianti, Rigoni [que
também foi re-confirmado como Vigário Geral], Vicente Vignola e Benciolini.
Foi proposto que o Superior Geral preparasse alguns membros da
Congregação para as Missões Estrangeiras, tão logo quanto possível - e que,
em um futuro próximo, a Escola fosse reaberta nos Estigmas.
1876: Pe. Pedro Vignola, Superior Geral, convocou a 8º Capítulo Geral, que se reuniu
para discutir a Casa de Bassano. Quando Pe. Vignola foi questionado sobre as
Missões Estrangeiras e os membros que estavam sendo preparadas para elas,
ele afirmou que já havia designado alguns membros para estudar línguas e
que estava em contato com a Sagrada Congregação para Propagação da Fé,
em Roma. Foi decidido que o Superior Geral, no futuro, não teria que
convocar Capítulos Gerais para aceitar novas casas para a Congregação.
1905: Pe. Luchi e Pe. Antônio Della Porta deixam Trento para a sua viagem através
da Suíça para LeHavre, França, onde embarcariam para a América do Norte.
27
1808: Nesta data, Pe. Bertoni escreveu que ele havia experimentado um forte
desejo de se associar com as ignomínias de Nosso Senhor.
28
1783: Neste dia, por volta de 10:00 horas da manhã, nasceu Miguel Angelo
Gramego, filho de Sebastião.
1808: Pe. Bertoni anotou em seu Diário Espiritual que os diretores espirituais
deveriam proibir os seus penitentes de praticar mortificacão exterior, caso
não tenham feito ainda algum progresso na prática da interior [pelo menos
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assim poderão ser levados à interior pelo próprio desejo de compensar a
ausência da exterior]. Ele também expressou desejo de martírio.

Pes. Antônio Dalla Porta e Ludovico Luchi,
primeiros Estigmatinos na America.

1823: Cardeal Della Genga foi eleito para suceder o Papa Pio VII - ele tomou o nome
de Leão XII.
1824: Pe. Cartolari recebeu diploma do governo para ensinar.
1833: Os sinos dos Estigmas, que haviam sido destinados à paróquia de São Miguel,
tocaram publicamente na Vigília da Festa.
1834: Luís Ferrari fez uma Consagração a Maria.
1838: O Imperador recém-coroado e a Imperatriz visitaram o Noviciado Jesuíta em
Verona – eles haviam pedido a Pe. Bragato para que Pe. Bertoni orasse por
eles.
1862: Cônego Orlandi enviou uma carta de recomendação e afirmou que o pai de
Antônio Caucigh havia dado sua permissão ao filho para entrar nos Estigmas.
1878: O governo concedeu permissão para a escola nos Estigmas ser reaberta para
estudantes externos.
1882: Os numerosos refugiados da inundação deixaram os Estigmas neste dia,
depois de uma estada de cerca de 11 dias - o governo havia fornecido abrigo

CALENDÁRIO ESTIGMATINO

SETEMBRO

137

em São Bernardino, em Verona. A Congregação foi muito elogiada por seu
trabalho durante esta catástrofe.
29
1783: Festa de São Miguel Arcanjo - Miguel Angelo Gramego foi batizado pelo Pe.
P. Pompeu.
1804: Pe. Bertoni pregou sobre morte iminente - pode estar próxima, mesmo para
os jovens - vem em qualquer idade, local e forma. A morte nunca se ‘cansa’ a morte de um pecador é despreparada e é sempre inesperada.
1809: Pe. Bertoni anotou em seu Diário Espiritual que é uma boa coisa sofrer por
Jesus Cristo.
1824: JB Bongiovani deixou os Estigmas para se tornar Capuchinho.
1868: Pe. Marani, Superior Geral, escreveu de Verona ao Mestre de Noviços, Pe.
DaPrato, em Villazzano. Ele disse que havia notado, durante a sua recente
visita a Villazzano, uma falta de respeito entre os estudantes, de uns para com
os outros. Ele disse que, se um estudante não tem respeito por um colega,
consequentemente ele não pode nem ser caridoso, nem humilde. Ao corrigir
os Estudantes, Pe. Marani sugeriu que a primeira correção fosse ligeira - a
segunda, ou terceira falhas, devem ser enfrentadas com uma penitência um
pouco forte – se uma falta for pública, em consequência a penitência deve ser
pública.
30
1829: Pe. Bertoni escreveu a Madre Naudet para dizer-lhe que estava feliz por a
Condessa Settala ter entrado na Congregação de Madre Naudet. Ele pediu a
ela para ter o 'santo Príncipe d'Hohenloe' orando por Pe. Marani, que vinha
sofrendo há cerca de um ano.
1833: Angelo Casella tornou-se membro do Oratório nos Estigmas - ele estava com
29 anos.
1855: Esta foi uma das datas mais importantes da História Estigmatina. Foi o 18º
Domingo depois de Pentecostes - às 8:00 horas da manhã, Dom Riccabona
chegou aos Estigmas para a cerimônia especial chamada Ereção Canônica da
Congregação. Ele estava acompanhado por seu Vigário, Monsenhor Marchi,
e seu Mestre de Cerimônias, um certo Pe. Valbusa. Foi cantado o Veni,
Creator – em seguida, o Bispo celebrou a Missa - na sua conclusão, ele
incensou o Santíssimo Sacramento exposto, e foi até a Cadeira que estava
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preparada no Santuário. Pe. Marani, então, ajoelhou-se diante do
Santíssimo Sacramento, e recitou a sua Profissão Religiosa - em seguida,
sentou-se em uma cadeira colocada diante do Altar para ele, e recebeu a
Profissão Religiosa dos 5 Sacerdotes e 3 Irmãos.

Pe. João Maria Marani,
Primeiro Superior Geral
[1855 – 1871]

1856: Pe. Bragato estava de férias de suas funções na Corte Imperial, e foi para
Sezano para visitar os Noviços, e lá permaneceu por quatro dias - ele apreciou
a companhia dos estudantes e muitas vezes participou de suas recreações.
1861: O boletim escolar que Antônio Caucigh trouxe com ele para a Congregação
marcou esta data - em Latim ele havia recebido cum laude34. [Isto é um tanto
surpreendente, já que, mais tarde, sua Vestição seria adiada por um mês por
Pe. Marani, Superior Geral, devido a uma deficiência apresentada em Latim ele foi vestido em 06 de janeiro de 1865.
1865: Pe. Marani, Superior Geral, escreveu ao Provincial dos Padres Camilianos, Pe.
Luís Artini, e datou sua carta como o "10 º aniversário de nossa Ereção
Canônica" - ele pediu as orações do Pe. Artini para que ele pudesse governar
a congregação de acordo com os ideais de Pe. Bertoni.

†
†††
†

34

Com louvor.
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OUTUBRO
1
1875: Os estudantes da Congregação que nasceram em Trento foram transferidos
da Casa de Estudos, em Verona, para a Casa de San Bernardino Vecchio, em
Trento. A razão para isso foi que havia uma lei naquele tempo que concederia
isenção do serviço militar apenas para aqueles jovens de origem trentina que
estavam frequentando o Seminário Diocesano em Trento. Os estudantes da
Congregação frequentaram aulas de Filosofia e Teologia no Seminário de
Trento.
2
1815: Pe. Galvani escreveu neste dia que o Bispo ainda não havia dado permissão a
Pe. Farinati para deixar a Diocese para se juntar aos Jesuítas.
1833: Depois do jantar neste dia, Pe. Bertoni deu uma breve Exortação Doméstica à
Comunidade, no refeitório nos Estigmas.
1905: Pe. Antônio Dalla Porta e Pe. Ludovico Luchi partiram de Lehavre, na França,
para estabelecer a Congregação no Novo Mundo, na América do Norte.
3
1806: Pe. Bertoni pregou sobre o significado de ‘Cult Externo’. Ele disse que a
verdadeira alma de toda devoção está no coração. Pela sua encarnação, o
próprio Cristo experimentou todas as necessidades e tentações da espécie
humana, a menos do pecado – o nosso culto responde a uma necessidade
humana básica.
1822: Vigília da Festa de São Francisco. Às 15:00 horas, a Igreja dos Estigmas foi
aberta novamente ao público depois de ter estado fechada por muitos anos.
Pe. Brugnoli pregou nesta ocasião – e deste momento em diante, na pequena
Igreja, passaram a ser realizadas devoções semanais em honra das Cinco
Chagas. Pe. Gramego celebrou a primeira Missa no altar-mór dedicado aos
Esponsais de Maria e José. Dom Liruti havia dado permissão para o
Santíssimo Sacramento a ser guardado na Igreja.
1857: Pe. Bragato, novamente neste ano, passou suas férias de verão com os
Estudantes em Sezano. Nesta data, ele benzeu uma estátua ao partir para
mais um ano.
4
1807: Pe. Bertoni pregou sobre o Rosário. Ele disse que era uma devoção de
nobilíssima origem - devemos imitar o que os mistérios contêm e lutar por
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aquilo que prometem. Ele afirmou que o Rosário é uma devoção aprovada
pela mais alta autoridade da Igreja. [É interessante notar que Pe. Bertoni não
viu necessidade de insistir muito sobre o Rosário como uma prática
obrigatória - ele apenas acreditava que um bom Religioso iria oferecê-lo
diariamente por conta própria.
1828: Luís Biadego, um clérigo em Ordens Menores, entrou nos Estigmas. Ele deixou
a sua casa às 4:00 horas da manhã. Neste dia, quando ele estava partindo,
seu pai lhe disse que ele não sabia onde estava o resto de seus pertences, e
que sua mãe já estava fora nos campos! Seu pai disse a seu filho para dar a
Pe. Bertoni e Pe. Marani seus melhores cumprimentos – assim como 'a todos
os outros que terão de aturar a sua companhia!’.
1834: A celebração anual da Festa de São Francisco ocorreu nos Estigmas neste dia.
Pe. Francisco Benciolini pregou o sermão - 41 missas foram celebradas nos
Estigmas.
1836: Foi também a Festa do Santíssimo Rosário neste ano - 18 missas foram nos
Estigmas. Pe. Benciolini pregou.
1866: Esta é a data da Biografia do Pe. Vicente Vignola por Antônio Caucigh.
1867: Pe. Marani, Superior Geral, recebeu a primeira ordem de despejo nos
Estigmas. Teria de ser cumprida dentro de 15 dias - no entanto, uma
'permanência' de mais dez dias foi concedida.
1871: Foi convocado o 3º Capítulo Geral nos Estigmas – havia 10 Capitulares
presentes.
5
1823: Pe. Bertoni estava doente neste momento, mas ele respondeu a carta de
Madre Naudet, concordando que os néo-Comungantes deveriam ser inscritos
no Oratório.
1867: Pe. Marani, um dia depois de ter recebido a ordem de despejo nos Estigmas,
foi até a Casa dos Estudantes ‘em exílio’ em Villazano, Trento, para falar com
os Estudantes sobre isso. Apesar de todas as dificuldades da Congregação,
este veio a ser um dia feliz para todos.
1871: Os 10 Capitulares presentes no 3º Capítulo Geral passaram o dia em oração
silenciosa pela escolha a ser feita na manhã do dia seguinte do sucessor do
falecido Pe. Marani.
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6
1863: Pes. Benciolini e Bassi pregaram aos Terciários na Paróquia de São Bernardino
em Verona.
1867: Data de uma carta de encorajamento do Pe. Benciolini, Vigário Geral, ao Pe.
Rigoni, Procurador Geral, que estava em Florença tentando salvar a
propriedade da Congregação que havia sida deixada por Pe. Bertoni em nome
de Pe. Benciolini.
1871: Pe. João Batista Lenotti foi eleito o 2º Superior Geral da Congregação pelo 3º
Capítulo Geral, para um mandato de cinco anos - ele não completaria este
mandato, [pois ele faleceu em 5 de Setembro de 1875, depois de cumprir
apenas três anos e 11 meses]. Nesta data da sua eleição, ele recebeu 7 votos;
Pe. Benciolini recebeu um - e os irmãos Vignola, Pe. Pedro e Pe. Vicente,
receberam um cada. Os Conselheiros Gerais eleitos foram: Pes. Pedro
Vignola, Ricardo DaPrato e Francisco Benciolini - este último nome foi
também escolhido para ser o 'Padre Admonitor' do Superior Geral - e João
Rigoni foi também escolhido como Procurador Geral. Foi proposta e apoiada
uma moção para elevar o Pe. Luís Bragato como o primeiro Missionário
Apostólico oficialmente declarado pela Congregação - pois Pe. Marani não
havia nomeado ninguém durante os 18 anos de sua administração. O Capítulo
foi suspenso às 14:00 horas.
7
1812: Madre Naudet escreveu a Pe. Bertoni neste dia, afirmando que ela estava
passando por muitas dificuldades em sua vida espiritual neste momento.
1868: Pe. Lenotti pregou o retiro anual para os Madames em Rovereto.
8
1871: Pe. João B. Lenotti, recém-eleito Superior Geral, escreveu a sua primeira
"Carta Circular" e foi para os Estudantes em Villazzano. Seu propósito ao
escrever era para informá-los sobre os trabalhos do 3º Capítulo Geral, recém
concluído. Ele disse aos estudantes que ele era apenas o "legado" de Maria e
José, sob cujos cuidados a Congregação foi colocada por seu Fundador. Ele
lhes disse que todos eles tinham uma cruz para carregar, mas que ele, como
Superior Geral, tinha uma porção maior daquela cruz, e por isso pediu as suas
orações. Ele também pediu que eles se dedicassem à sua principal tarefa
diante deles, os seus estudos, e a manter uma observância regular. Ele
recordou a eles as memórias de Pe. Bertoni e Pe. Marani. Foi nesta carta que
ele recomendou uma segunda meia hora de meditação aos Noviços, a ser
realizada no período da tarde.
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1874: Pe. Luís Bragato, perto de seu retorno de Reichstadt, ficou gravemente
doente em Praga.
9
1777: Gaspar Luís Dionísio Bertoni nasceu nesta festa de S. Dionísio, filho de
Francisco Luís Bertoni e Brunora [Ravelli]. Ele tinha apenas uma irmã,
Metilda, que nasceu em Caldiero - fora de Verona - em 18 de março de 1783
- e faleceu ainda criança, aos três anos e meio, em 11 de novembro de 1786.
1808: Pe. Bertoni, oferecendo Missa em seu 31º aniversário, teve uma experiência
mística do Divino Mestre.
1867: Pe. Marani escreveu ao Pe. Rigoni, Procurador Geral, que estava em Florença
tentando salvar a propriedade que logo seria subtraída da Congregação pelo
governo. Pe. Marani datou sua carta como o "90º Aniversário do Nascimento
de Pe. Gaspar".
1877: O primeiro centenário do nascimento do Fundador foi celebrado com grande
solenidade nos Estigmas.

A Casa onde nasceu Gaspar Bertoni, em 9 de Outober de 1777, após
restauração. A placa entre as janelas tem os dizeres:
‘Nesta casa nasceu, em 9 de Outubro de 1777, o Beato Gaspar Bertoni,
Pérola do Clero de Verona, Fundador dos Estigmatinos.
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10
1827: Monsenhor Dionísio, Vigário Geral da Diocese de Verona, assinou o Decreto
de Vestição para o jovem Clérigo da Congregação, Luís Biadego.
1838: Faleceu hoje Ursula [Rabbi] Marani, Mãe do Pe. João Marani.
1898: Ir. Fortunato Marini ficou doente e recebeu os Últimos Sacramentos - ele
faleceria uma semana depois. Ele foi louvado como "um bom Irmão, e com
apenas 19 anos!”.
1862: Pes. Benciolini e Lenotti voltaram a Callera Veneto, onde haviam pregado
uma Missão para estabelecer uma Pia União para combater a Blasfêmia.

Paróquia de São Paulo em Campo Marzio, em Verona, onde Gaspar Bertoni foi batizado em
10 de Outobro de 1977. Esta placa, situada junto à Fonte Batismal, tem os dizeres:
‘Nesta fonte batismal, em 10 de Outober de 1977, o Beato Gaspar Bertoni nasceu para a vida
de filho de Deus, Jóia Cintilante do Clero Veronês, Apóstolo da Juventude, Fundador dos Padres
Estigmatinos.
A Paróquia de São Paulo, exultante, o venera e confia em sua proteção, no Segundo
centenário de seu nascimento.
Verona, 9 de Outubro de 1977
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11
1808: Pe. Bertoni anotou em seu Diário Espiritual que qualquer religioso que não
tende à sua própria perfeição pessoal impede toda a Congregação.
1813: Nesta data, um leigo com o nome de José Bellotti assinou uma carta de
compra dos Estigmas, o Dereletti, Santa Teresa e uma casa próxima à Trinità.
Ele um dia os deixaria ao Pe. Galvani, que por sua vez iria deixá-los a Pe.
Bertoni - que por sua vez os colocaria em nome de Pe. Benciolini.
1817: Pe. Caetano Brugnoli foi admitido na Congregação.
1867: Pe. Marani, Superior Geral, dolorosamente doente, mais uma vez - neste
momento, restavam apenas 6 dias até que o aviso de despejo dos Estigmas se
tornasse efetivo.
1888: Pe. Camilieri, OSA, Consultor da Sagrada Congregação dos Bispos e
Regulares, deu uma resposta favorável em relação às Constituições da
Congregação que haviam sido apresentadas à Santa Sé pelo Superior Geral,
Pe. Pedro Vignola.
12
1808: Pe. Bertoni anotou em seu Diário Espiritual que, se alguém se sentir atraído
por virtude alta, não deverá ser impedido por nenhuma outra pessoa na
Comunidade que possa ser de virtude inferior.
13
1816: Pe. Bertoni estava em Mântua, a apenas algumas semanas de vir para os
Estigmas. Ele estava com Monsenhor Luís Pacetti, pregando o retiro anual
para ao Clero Diocesano de lá .
1830: Um certo Dr. Vanni observou que Pe. Francisco Benciolini tinha saúde melhor
do que média. Dr. Vanni provou ser um profeta! Pe. Benciolini faleceu em 19
de fevereiro de 1892, aos 86 anos!
1835: Esta foi a última Missa registrada por Pe. Bertoni por nove meses.
1857: Pe. Marani ficou no lugar de Pe. Bragato no Palácio Imperial em Strà para que
Pe. Bragato pudesse passar as suas férias anuais com os Estudantes em
Sezano.
1867: 2º Domingo de outubro, Festa da Maternidade da Bem-Aventurada Virgem
Maria. Pe. Benciolini escreveu ao Pe. Rigoni em Florença para lhe dizer da
recaída de Pe. Marani.
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1905: A Congregação Estigmatina chega à América do Norte. Nesta data, Pe.
Antônio Dalla Porta e Pe. Ludovico Luchi foram recebidos pelo Bispo de
Scranton, na Pensilvânia . Eles foram os primeiros Estigmatinos na América
do Norte.
14
1857: Pe. Lenotti pregou um retiro privado para quatro Sacerdotes que haviam
vindo aos Estigmas para fazer o seu retiro anual. Um desses sacerdotes era
Pe. Vicente Vignola, um dos cinco irmãos de sangue sacerdotes. Mais tarde,
Pe. Vicente Vignola entrou na Congregação e, algum tempo depois, foi
seguido por um de seus irmãos, Pe. Pedro Vignola - que mais tarde [com o
voto decisivo de Pe. Vicente no Capítulo] foi eleito o 3 º Superior Geral da
Congregação. Ele foi eleito pela primeira vez em 16 de setembro de 1875 pelo
6º Capítulo Geral, e ficou no cargo até o seu muito repentino falecimento
quase 16 anos depois, em 23 de agosto de 1891.
15
1818: Esta é a data da Última Vontade e Testamento do Padre Nicola Galvani, que
fez de Pe. Bertoni o proprietário legal dos Estigmas, do Convento de Santa
Teresa, do Dereletti e de uma casa próxima à Trinità.
16
1812: Esta foi a data de nascimento de um certo Francisco Stevanoni - mais tarde
ele se tornou um Irmão na Congregação, e foi um dos quatro Irmãos lá
presentes no dia da morte do Fundador nos Estigmas, 12 de junho de 1853.
1825: Pe. Bertoni escreveu a Madre Naudet neste dia e prometeu as suas orações
para que ela pudesse encontrar um bom Diretor Espiritual.
1866: Tropas italianas entraram em Verona após a derrota da Áustria - bandeiras
foram penduradas nos Estigmas, no Dereletti e em Santa Teresa.
17
1808: Pe. Bertoni anotou em seu Diário Espiritual que, neste dia, durante a visita do
meio-dia, ele experimentou uma percepção intensa da presença de Deus.
1865: Melchiade Vivari foi admitido na Congregação – durante a maior parte de sua
vida como Sacerdote, ele expressou a esperança de ir um dia para as Missões
Estrangeiras, mas este benefício nunca lhe foi concedido. Ele foi Lisboa [18991901], e traduziu diversos livros do alemão para o italiano.
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18
1811: Um jovem de nome Caetano Brugnoli recebeu alta neste dia da Guarda Nobre
de Napoleão. Nos últimos anos, vários de seus companheiros de armas
pereceram na tentativa desastrosa de Napoleão de conquistar a Rússia. Bispo
Riccabona, em 1854, compararia a pequena Congregação dos Estigmas à
Guarda Nobre de Napoleão, ‘pequena em número, mas iria infligir o golpe
decisivo na batalha para Deus!'.
19
1819: Pe. Mateus Farinati retornou à sua nativa Alcenago, na tentativa de recuperar
a sua saúde. Ele havia sido antes um seguidor de Pe. Bertoni, e ficado em seu
lugar como Capelão do Presídio. Neste trabalho, ele contraiu uma doença
que viria a ser fatal.
1865: Pe. Picchia, Diretor Espiritual das Servas da Caridade, que conduziram o
Hospital em Udine, escreveu a Pe. Marani para agradecer-lhe por enviar Pe.
Lenotti para pregar o retiro anual para as Irmãs lá. Ele afirmou que as irmãs
haviam expressado a ele a esperança de que algum dia Pe. Lenotti voltasse a
pregar a elas, como ele havia feito naquele verão.
1866: Pe. Marani, Superior Geral, fez uma breve visita a Villazzano, para estar com
os Estudantes que recentemente haviam ido para lá de Verona, como "em
exílio" do governo ameaçador.
1867: A ordem de despejo que Pe. Marani havia recebido nos Estigmas 15 dias atrás
teria se tornado efetiva nesta data, mas foi adiada por 10 dias, talvez por
causa da saúde precária de Pe. Marani.
20
1893: Data de nascimento de Carlos José Zanotti, primeiro Provincial da América do
Norte.
21
1805: Pe. Bertoni pregou sobre a Pureza da Bem-Aventurada Virgem Maria.
1835: Nesta data, Pe. Bertoni escreveu ao Pe. Bragato, que em julho daquele ano
havia sido nomeado Confessor da Corte Imperial de Viena para a Imperatriz,
Mariana. Esta carta foi ditada por Pe. Bertoni, mas foi de fato escrita por Pe.
Gramego. Havia muitas doenças nos Estigmas neste momento. Pe. Bertoni
disse a Pe. Bragato da excelente pregação de Pe. Benciolini.
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22
1847: Nas devoções habituais de sexta-feira nos Estigmas, Pe. Lenotti concluiu a sua
série de sermões sobre o livro do Eclesiástico.
1866: Pe. Ricardo DaPrato, nomeado Mestre de Noviços para suceder Pe. Lenotti,
chegou a Villazzano com o último dos Estudantes. Todos os Estudantes da
Congregação deixaram Verona logo após a morte de Antônio Caucigh, que
ocorreu na Trinità em 11 de agosto de 1866.
23
1800: Pe. Bertoni, sacerdote há apenas um mês, deu um sermão sobre o Temor de
Deus. Ele distinguiu o Temor Servil do Filial. Ele disse que o Temor do Senhor
é necessário não só para o pecador, mas também para o justo - sem ele, não
poderia haver salvação.
24
1816: Carlos Fedelini, um menino de 16 anos, foi admitido na Congregação.
1851: Nas Devoções sexta-feira nos Estigmas, Pe. Lenotti pregou sobre o Livro da
Sabedoria.
1854:

Pe. Marani, Superior Geral, e Ir. Luís Ferrari tiveram uma audiência particular
com o Papa Pio IX. Pe. Marani falou abertamente ao Santo Padre sobre a
Congregação. O Papa perguntou a Pe. Marani se o Ir. Ferrari também foi às
Missões com os Sacerdotes. Pe. Marani respondeu que não; então o Papa
disse que os Irmãos da Congregação devem ser ‘Mestres de toda obra’. Foi
durante esta audiência que Pio IX declarou que a pequena Congregação dos
Estigmas era a "sua" Congregação, e expressou o desejo frequentemente
citado: Crescat Pusillus Grex! [Cresça o Pequeno Rebanho!].

1856: Pes. Benciolini e Fedelini [que ainda não tinham começado a ensinar no
Seminário para o novo Ano Escolar] deixaram os Estigmas para pregar uma
Missão em Cerro.
25
1854: Pe. Marani, Superior Geral, e em Roma, escreveu ao Pe. Brugnoli, nos
Estigmas - pois Pe. Brugnoli era o mais velho - para dizer à Comunidade sobre
a felicidade que ele e Ir. Ferrari experimentaram no dia anterior em sua
Audiência com o Papa.
1866: Às 09:45 horas da manhã, três Carabinieri chegaram aos Estigmas com um
mandado de busca para obter provas incriminatórias contra os Jesuítas, pois o
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governo os considerava uma organização internacional de espionagem. Com a
perspectiva de buscas repentinas nos Estigmas, Pe. Marani, por volta desta
ocasião, queimou uma quantidade de papéis que estavam sendo guardados
por muitos anos nos Arquivos nos Estigmas.
1867: Pe. Marani escreveu ao Pe. Rigoni em Florença, dizendo-lhe que o despejo
deles dos Estigmas era iminente. Pe. Marani não havia ainda encontrado um
lugar para viver.
26
1812: Pe. Bertoni ficou gravemente doente. Ele foi atormentado por toda a sua vida
por uma chaga dolorosa e extensa na perna [uma fístula?] que havia sido
perfurada mais de 200 vezes.
1823: Pe. Bertoni escreveu a Madre Naudet, que estava buscando aprovação para a
sua Congregação. Ele a aconselhou a não escrever tão logo, pois o novo Papa,
Leão XII, ainda não havia ainda sido coroado.
27
1808: Pe. Bertoni anotou em seu Diário Espiritual que no Exame de Consciência,
naquele dia ao meio-dia, ele experimentou uma viva realização da presença
de Deus.
28
1867: Pe. Marani escreveu ao Pe. Rigoni em Florença, dizendo-lhe que no dia
seguinte todos os membros da Congregação seriam desalojados dos Estigmas.
29
1831: Pe. Antônio Rosmini celebrou Missa nos Estigmas.
1847: Nos devoções de sexta-feira nos Estigmas, Pe. Lenotti pregou sobre o livro de
Eclesiastes.
1861: Terça-feira - Pes. Lenotti, Rigoni e Pedro Vignola deixaram Verona para a
Missão em Vigasio.
1867: A 'Hora mais Escura" da Congregação - os homens foram desalojados da Casa
dos Estigmas. Foram quase 51 anos desde o dia em que Pe. Marani entrou
pela primeira vez lá, com Pe. Bertoni e Ir. Paulo Zanoli. Eles foram autorizados
a ter a Igreja, alguns quartos no andar superior e uma cozinha. Pe. Marani foi
morar com uma sobrinha viúva, a Sra. Massalongo - e nunca retornou aos
Estigmas, morrendo ‘no exílio’ em 01 de julho de 1871.

CALENDÁRIO ESTIGMATINO

OUTUBRO

149

30
1826: Carlos Fedelini, de 16 anos, foi vestido nos Estigmas.
1828:

Pe. Luís Bragato voltou para a Congregação. Ele havia entrado anteriormente,
mas saiu devido a problemas de saúde.

1846: Pe. Lenotti pregou nas Devoções de sexta-feira nos Estigmas pela primeira
vez. Seu texto foi do Livro do Eclesiástico, 50, 9.
1863: As Irmãs da Sagrada Família alugaram o Convento de Santa Teresa ao
governo, para o uso como um quartel militar.
31
1828: Um certo Pe. Maggi ficou no lugar de Pe. Bertoni como Confessor de Madre
Naudet.
1834: Os Sacerdotes nos Estigmas trocaram de quarto. Alguns dos sacerdotes que
estavam lá naquela época eram Pes. Cainer, Cartolari e Raimondi.
1854: Pe. Marani e Ir. Ferrari deixaram Roma após a sua bem-sucedida visita lá para
obter o Decreto de Louvor para a Congregação. Este seria concedido em 16
de April de 1855.
1862: Pes. Benciolini e Bassi pregaram uma bem-sucedida Missão em Ala, no Tirol.

†
†††
†

O único retrato de Pe. Bertoni
pintado com ele em vida. O pintor foi
Caetano Vedovelli, e diz a história que
Pe. Bertoni não sabia que o seu
retrato estava sendo pintado. Ele
nunca consentiu que seu retrato fosse
feito, mas, como era míope, arranjos
foram feitos para que o pintor ficasse
fora do alcance de sua vista, enquanto
alguém conversava com ele.
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NOVEMBRO
1
1805: Pe. Bertoni pregou sobre as Almas do Purgatório; ele descreveu o Purgatório
como uma prisão torturante – a purgação é conseguida seja pelo fogo [a dor
do Purgatório] – ou, pode também ser obtida, pela água [as lágrimas de
arrependimento]. Há muitos benefícios para quem reza pelos falecidos.
1806: Pe. Bertoni pregou sobre as Bem-Aventuranças - elas são como uma escada
que se deve subir para alcançar o céu.
1825: O jovem Carlos Fedelini foi inscrito no Oratório Mariano nos Estigmas.
1847: Pe. Lenotti pregou aos membros do Oratório e exortou-os a imitar os Santos
de Deus.
1853: Carlos Salocher foi admitido na Congregação, mas teve que deixá-la alguns
meses depois devido a uma doença - ele foi readmitido em 1871, e fez a sua
Profissão Perpétua em 17 de julho de 1874.
1854: Pe. Marani e Ir. Luís Ferrari chegaram de volta a Verona, após a sua estada de
quase 4 meses em Roma, onde tiveram uma Audiência Privada com o Papa
Pio IX [em 24 de outubro de 1854]. Sua visita conseguiu a atribuição à
Congregação do muito cobiçado Decreto de Louvor, concedido em 16 de abril
de 1855.
2
1902: Ir. Carlos Salocher faleceu em Santa Maria dos Milagres, em Roma. Por toda a
sua vida ele foi muito observante dos Sufrágios para as Pobres Almas do
Purgatório.
3
1863: Pe. Domingos Rossi faleceu. Ele havia sido Ecônomo Geral.
4
1794: Nasceu Francisco Pedro Faber Pacífico Leonardo Cartolari, filho de Pedro.
1816: Nascimento da Congregação. Neste dia, Pe. Bertoni, Pe. João Maria Marani
e Irmão Paulo Zanoli chegaram aos Estigmas para fixar residência.
Primórdios da Congregação.
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Os Estigmas na época da fundação da Congregação

1862: O Noviciado foi transferido dos Estigmas à Trinità pela segunda vez. Pe.
Marani, Superior Geral, abençoou a Casa, que havia sido reformada. Pe.
Vicente Vignola celebrou a Missa. A Trinità havia estado vaga durante os
últimos três anos, devido aos trabalhos em em andamento lá. Havia três
Estudantes Professos: Carlos Zara, Francisco Sogaro e Luís Morando [estes
dois últimos faleceriam como Bispos Consagrados]. Havia quatro Estudantes
Noviços: André Sterza, José DeVai, José Sembianti e um outro. Havia também
vários Irmãos lá: Ir. Zanoli, enfermeiro e encarregado da lavanderia; Ir. Nicora,
porteiro e roupeiro; Ir. Reali, cozinheiro. Entre os Aspirantes estavam Antônio
Caucigh, Pio Gurisatti e Giácomo Marini.
1866: Este foi o Jubileu de Ouro da Congregação. Foi o primeiro domingo de
novembro. O dia foi comemorado tanto nos Estigmas como em Villazzano,
Trento, onde os Estudantes da Congregação estavam vivendo ‘no exílio’.
1885: Nesta data, Bispo Riboldi [mais tarde Cardeal], acolheu a Congregação dos
Estigmas em sua Diocese. A Congregação havia chegado a Pavia para ajudar
no Oratório de São Luís, para conduzir uma escola noturna para os
trabalhadores e para pregar Missões em toda a Diocese, desde que isso não
entrasse em conflito com as outras funções de lá.
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5
1822: A Escola nos Estigmas e a Escola no Convento de Convento de Santa Teresa
são investigadas pelo governo em uma investigação de rotina. Pe. Bertoni
auxiliou Madre Naudet no preenchimento de seu questionário.
1841: [Data de uma Carta de Pe. Bertoni ao Pe. Bragato em Viena, em que Pe.
Bertoni pediu orações pelo trabalho de escrever o pequeno livro de suas
Constituições Originais. Pe. Stofella atribuiu o fato, com maior precisão, a 11
de maio de 1841.]
6
1822: Madre Naudet havia pedido detalhes mais específicos para responder o
questionário sobre sua Escola. Pe. Bertoni escreveu com maiores detalhes.
7
1847: Pe. Lenotti pregou aos meninos do Oratório. Ele continuou a explicação do
Evangelho de São Mateus, de onde seu predecessor, Pe. Fedelini, havia
parado. Pe. Fedelini havia voltado para casa devido a doença. Ele não
retornou à Congregação até depois da morte de Pe. Bertoni, quase seis anos
mais tarde.
1854: Pe. Marani escreveu ao Bispo Riccabona informando-o que Pe. DaPrato e um
outro Sacerdote Diocesano queriam entrar na Congregação.
1858: Pe. Lenotti, Mestre de Noviços, deu uma Exortação Doméstica aos Noviços,
dizendo-lhes para rezar constantemente pela Congregação, que estava
sofrendo muito naquele momento. Pe. Marani, Superior Geral, tinha ficado
gravemente doente; Pe. Brugnoli estava morrendo e o Irmão Marini tinha
acabado de falecer, com a idade de 19 anos.
1861: Antônio Caucigh foi matriculado no Seminário de Udine.
1891: Pe. Morando, Superior nos Estigmas, celebrou uma Missa Memorial solene
pelo falecido Superior Geral, Pe. Pedro Vignola.
8
1822: No questionário que Pe. Bertoni preencheu para a investigação dos Estigmas,
nesta data, ficou evidente que a Congregação naquele tempo contava com
cinco Sacerdotes e um Irmão - e havia 74 Estudantes que frequentavam a
escola nos Estigmas.
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1834: Pe. Bertoni escreveu uma carta à Irmã Bussetti, que havia sido eleita para
suceder Madre Naudet como Superiora das Irmãs da Sagrada Família. Madre
Naudet havia falecido poucos meses antes, em 17 de agosto de 1834.
1844: Um homem com o nome de Estêvão Debboni faleceu em Caldiero. Ele havia
sido caseiro da propriedade Bertoni lá, e deixou duas filhas ‘em idade de
casar, e outras crianças’ - que não tinham meios de sustento.
9
1816: Madre Naudet assumiu o Convento de Santa Teresa em Verona. Ela estava
para fazer um trabalho para as meninas lá semelhante ao que Pe. Bertoni
estava fazendo para meninos nos Estigmas.
1896: João Batista Zaupa foi admitido na Congregação.
10
1856: Pe. Marani, Superior Geral, e Pe. Lenotti, Mestre de Noviços, iniciaram um
Retiro em Cremona para as ‘Madames’.
1858: Pes. Lenotti e Vicente Vignola iniciaram uma missão em Villa Lagarina, Trento.
1910: Pe. Alexandre Grigolli, Pe. Henrique Adami e Ir. Domingos Valzacchi
partiram de Trieste para o Brasil. Foi assim estabelecida a primeira
Fundação na América do Sul para a Congregação.

Pe. Henrique Adami, Pe. Alexandre Grigolli e Ir. Domingos Valzacchi:
Primeiros Estigmatinos na América do Sul.
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11
1786: Matilda Bertoni, irmã mais nova de Gaspar, faleceu nesta data, com a idade
de três anos e meio. Ele estava com nove anos de idade na ocasião. A
existência dela não foi sequer mencionada na primeira Biografia do Fundador,
por Pe. Giaccobbe.
1810: Bispo Liruti permanece firme na sua recusa de permitir ao Pe. Mateus Farinati
se juntar aos Jesuítas.
1829: Um Sacerdote ordenado, Pe. Francisco Benciolini, entrou na Congregação,
'com o consentimento de toda a sua família’. A Crônica observou que ele
tinha ‘um jeito muito franco, um ar alemão!"
1832: O jovem Angelo Casella foi admitido na Congregação. Era a festa de São
Martinho, e quase todos os homens nos Estigmas estavam ‘doentes’ na
ocasião!
1833: Pe. Bertoni estava sangrando abundantemente, então não pôde comparecer
à abertura da escola neste dia.
12
1855: Cônego Bertinelli, anfitrião de Pe. Marani e Ir. Ferrari durante a sua longa
estada em Roma [de junho a novembro de 1854], escreveu ao Pe. Marani
neste dia. Ele disse ao Pe. Marani que não teve coragem de dizer a ele dos
muitos obstáculos que ele enfrentaria ao vir a Roma para obter o Decreto de
Louvor para uma Congregação tão pequena. Ele disse ao Pe. Marani que o
Cardeal Fransoni ainda falou sobre Pe. Marani e a maravilhosa impressão que
ele havia causado em Roma.
1878: A escola é aberta novamente nos Estigmas pela primeira vez desde 1843,
quando Pe. Bertoni a fechou em prol dos Jesuítas.
13
1816: A Escola abre nos Estigmas pela primeira vez sob a direção de Pe. Bertoni. Ela
permaneceu aberta por 27 anos – neste período, 70 Sacerdotes foram
ordenados dentre seus ex-alunos.
14
1833: Pe. Antônio Rosmini celebrou Missa no Seminário.
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1834: Pe. Rosmini retornou aos Estigmas novamente nesta data, e ofereceu Missa.
Ele usou o quarto de Pe. Bertoni para escrever um 'pequeno livro' [As Cinco
Chagas da Igreja?.
1835: Pe. Bragato foi promovido ao título de ‘Capelão Honorário' no Tribunal
Imperial de Viena. Ele escreveu de volta dizendo que o único ‘uniforme’ que
ele sempre usaria seria o hábito da Congregação.
15
1842: O último ano letivo nos Estigmas durante a vida de Pe. Bertoni começou neste
dia.
16
1808: Pe. Bertoni anotou em seu Diário Espiritual que alguns tentam construir uma
vida espiritual sem uma fundamentação - ele observou que se deve sempre
começar com um espírito interior.
1812: Pe. Bertoni escreveu a Madre Naudet, dizendo-lhe que ele estava
convalescendo de sua recente, grave e dolorosa doença. Ele disse a ela que
não havia necessidade de confessar seus sentimentos de falta de fé, como ela
os descreveu na carta anterior.
1834: Pe. Brugnoli foi para Santos Firmo e Rústico 'na ponte' para oferecer Missa, a
pedido de Pe. Albertini.
17
1811: Madre Naudet anotou que ela havia rezado neste dia para que Maria e José
fossem os verdadeiros ‘Superiores’ de sua Congregação das Irmãs da Sagrada
Família. Ela rezou para que ela unisse na prática as vidas ativa e
contemplativa. Era a Festa do Patrocínio da Bem-Aventurada Virgem Maria.
1854: Neste dia, foi realizado nos Estigmas um serviço comemorativo solene por Pe.
Bertoni, que havia falecido há 17 meses. Havia sido concedida permissão para
que o seu corpo retornasse aos Estigmas. Houve um vento terrível e chuva
hoje - o serviço foi realizado na manhã desta sexta-feira. Quarenta Missas
foram celebradas nos Estigmas neste dia. Monsenhor Marchi, Vigário Geral da
Diocese, celebrou uma Missa Solene.
18
1810: Era o 3º domingo do mês, e festa do Patrocínio da Bem-Aventurada Virgem
Maria. Pe. Bertoni pregou que a Igreja era a Casa de Deus, e que Maria era a
sua porta, ou ‘a Porta dos Céus’.
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1834: Várias reclamações haviam sido recebidas no Escritório da Chancelaria sobre
o o sino tocando nos Estigmas. Bispo Grasser defendeu os Padres de lá em
sua resposta às reclamações.
1844: Um certo Vicente Rufo escreveu a Pe. Bertoni em nome da família de Estêvão
Debboni, que havia falecido há 10 dias. Pe. Bertoni respondeu imediatamente
e disse ao Sr. Rufo que a viúva poderia permanecer na propriedade lá, e
poderia reservar para si metade de toda a produção da fazenda.
19
1798: Nasceu Modesto Cainer.
1828: Faleceu o pai de Pe. Giaccobbe.
1829: Pe. Benciolini foi matriculado em uma escola para obter a certificação civil
para ensinar em Escolas Primárias.
1854: Bispo Riccabona escreveu ao Pe. Marani, expressando orgulho por dois de
seus Sacerdotes estarem prestes a serem admitidos na Congregação. Ele disse
que estava especialmente triste por perder Pe. Ricardo DaPrato, mas que deu
o seu consentimento a ambos para entrarem na Congregação.
20
1808: Bispo Liruti chegou inesperadamente no momento em que Pe. Bertoni estava
ensinando Catecismo para alguns adultos. Pe. Bertoni anotou naquela noite
em seu Diário Espiritual que ele deveria estar sempre pronto a comparecer
perante o Tribunal de Cristo - que poderia vir inesperadamente.
1816: Papa Pio VII concedeu um Decreto de Louvor à Congregação fundada por
Madre Madalena di Canossa.
1824: Matilda de Canossa, sobrinha de Madre Madalena de Canossa, foi admitida
na Congregação das Irmãs da Sagrada Família, fundada por Madre Naudet.
Anos mais tarde, Matilda de Canossa tornou-se Vigária Geral destas Irmãs.
21
1832: Donnadei Conti Martelli foi admitida na Congregação das Irmãs da Sagrada
Família. Ela havia sido penitente de Pe. Bertoni. Em 1840, ela se tornou a 2ª
Superiora Geral das Irmãs da Sagrada Família.
1851: Um Decreto Papal foi emanado, proclamando o ano seguinte como o "Ano
Santo Jubilar". O Papa não pôde proclamar 1850 como o "Ano Santo", pois ele
teve que fugir de Roma.
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1858: Um certo Pe. Pedro Slenzi, Pároco em Vila Lagarina, escreveu ao Pe. Marani,
dizendo-lhe que Pe. Lenotti e Pe. Vicente Vignola foram confessores
incansáveis na Missão que eles haviam acabado de concluir em sua Paróquia,
e que eles haviam ganhado muitas ovelhas de volta ao rebanho.
1859: Festa da Apresentação - Pes. Benciolini e Pedro Vignola pregaram neste dia
em Nove, próxima a Vicenza.
22
1801: Miguel Angelo Gramego foi aprovado para Vestição.
1811: Caetano Brugnoli foi vestido por seu Tio, Pe. Francisco Brugnoli, na Igreja de
São Pedro em Monastero.
1837: Foi realizada uma venda pública da propriedade em Sezano. Um certo Dr.
Lourenço Maggi representou Pe. Bertoni neste negócio e ofereceu 140.000
Liras pela propriedade.
1839: Dom José Grasser faleceu. Ele foi o primeiro Bispo de Verona mais jovem do
que o Fundador. Ele foi auxiliado por Pe. Bertoni e Pe. Odescalchi, SJ. [Pe.
Odescalchi havia sido o Cardeal Vigário do Papa Gregório XVI, e renunciou ao
Cardinalato para entrar no Noviciado Jesuíta em novembro de 1838].
1843: Data do testamento de um certo Antônio Lenotti. Ele dividiu a herança
familiar entre os irmãos e irmãs Lenotti. A mais velha das três irmãs, Marieta,
já era falecida.
23
1853: Todos os defuntos da Congregação neste momento foram transferidos para o
lote no cemitério da cidade comprado por Pe. Marani. Os defuntos reenterrados neste dia foram: Ir. Casella; Pe. Biadego; Clérigo Luís Ferrari; Pe.
Bertoni; Pe. Gramego e Ir. Bandora. Pe. Cainer e Pe.Cartolari haviam sido
enterrados em seus lotes familiares.
24
1874: Os estudantes da Congregação deixaram Sale di Povo, próxima a Villazzano,
em Trento, e retornaram a Verona. Os Estudantes estiveram ‘no exílio’ por
oito anos. Eles deixaram Verona logo após a morte de um deles, o adorado
Antônio Caucigh - em 11 de Agosto de 1866 - devido ao clima político
desfavorável daquele tempo.
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25
1810: Pe. Bertoni pregou para os jovens Seminaristas da Diocese de Verona. Ele lhes
disse para invocar Maria em quaisquer dificuldades com suas vocações.
1812: Pe. Bertoni foi recebido neste dia pelo Bispo Liruti. Pe. Bertoni explicou ao
Bispo que a posição oferecida na Diocese como Vice-Reitor do Seminário ele
sentia ser alheia à sua vocação.
1820: Na Igreja dos Estigmas, o Altar de Santa Catarina foi usado pela primeira vez.
Sobre o altar, pendia uma pintura de Voltolini, descrevendo o noivado da
Santa. Pe. Marani ofereceu a primeira Missa no novo Altar; Pe. Gramego, a
segunda - e Pe. Bertoni a terceira.
1833: Os novos sinos nos Estigmas tocaram nesta Festa de Santa Catarina de Sena.
Cada sino era em honra de um santo diferente. Pe. Bertoni estava condenado
ao leito - ao meio-dia, ele sofreu uma hemorragia, e pelo cair da noite, teve
uma febre alta, que causou alarme.
26
1812: Pe. Luís Fortis, SJ, ajudou Pe. Bertoni durante a sua doença hoje. Ele foi o
primeiro Diretor Espiritual do Fundador em sua adolescência, e mais tarde
tornou-se Superior Geral dos restaurados Jesuítas.
1854: Nesta noite de domingo, o ex-Cônego, Pe. Ricardo DaPrato, foi admitido na
Congregação.
27
1801: Sebastião Gramego, pai de Miguel Angelo Gramego, faleceu neste dia às 7:00
horas da manhã. Ele foi enterrado no cemitério da Trinità.
1813: Pe. Bertoni escreveu a Madre Naudet que ele estaria no Convento no dia
seguinte, para que eles pudessem discutir uma série de itens que ela havia
mencionado.
1822: Neste dia, Bispo Liruti comemorou o seu 80 º aniversário. Em uma conversa
neste dia, ele elogiou o Pe.Bertoni como 'culto e venerável.
28
1802: Pe. Bertoni pregou sobre o Julgamento Final. Para os ímpios, só pode haver
um remorso inútil e uma condenação imutável.
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1856: Pe. Vicente Vignola foi admitido na Congregação. Ele seria seguido mais tarde
por seu irmão, Pe. Pedro Vignola, que se tornou o 3 º Superior Geral.
1857: Pes. Benciolini, Lenotti e Pedro Vignola deixaram Verona para pregar uma
Missão em Bovolone.
29
1860: Pes. Benciolini e Lenotti prepararam-se para a Missão em Santo Ambrósio.
Durante os dez anos em que foi Mestre de Noviços, Pe. Lenotti pregou mais
de 30 Missões - e aproximadamente o mesmo número de Retiros para Freiras
e para o Clero, assim como muitos outros Retiros para vários outros grupos.
30
1834: Pe. Bertoni ofereceu alguns conselhos a Irmã Bussetti, que sucedeu Madre
Naudet no governo das Irmãs da Sagrada Família.
1857: Pe. Marani, Superior Geral, iniciou uma Missão em Bovolone. Ele foi auxiliado
por Pe. Rigoni.
1858: Pe. Lenotti deu uma Novena em preparação à Imaculada Conceição aos
Noviços. Pediu-lhes para rezar para que Pe. Marani, Superior Geral, tivesse
logo a saúde restaurada, e para que a Congregação pudesse ser abençoada
com mais vocações.
1869: Luís Morando foi ordenado Sacerdote neste dia - ele morreria como
Arcebispo de Brindisi.

†
†††
†
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1
1812: Em uma carta nesta data, Pe. Bertoni orientou Madre Naudet para voltar a
sua vista para o céu - tal visão transforma tristeza em alegria.
1837: Neste dia, Pe. Bertoni escreveu uma carta ao Pe. Bragato, que estava na Corte
imperial em Viena. Pe. Bertoni escreveu em termos elogiosos sobre o
apostolado competente, ativo e diversificado de Pe. Marani - um bom modelo
do ideal de Pe. Bertoni para o Missionário Apostólico. Pe. Marani estava
dando conferências noturnas ao clero - ouvindo confissões - ensinando
catecismo - examinando vocações no seminário. Pe. Bertoni também enviou
um livro ao Pe. Bragato para as devoções de março em honra a São José.
2
1808: Pe. Bertoni anotou em seu Diário Espiritual nesta data que devemos, acima
de tudo, tomar muito cuidado para não falharmos com Deus, pois podemos
ester certos de que, de Sua parte, Ele nunca falhará conosco.
1846:

Nesta data, Celestino Marani - pai de Pe. Marani - faleceu com a idade de 86
anos, na Paróquia de São Paulo.
3

1808: Repleto de amor por nós, Deus nos mostra a Cruz que somos destinados a
carregar - Pe. Bertoni anotou em seu Diário Espiritual nesta data. Fica a nosso
cargo termos boa vontade, e Ele estará conosco ao carregarmos a nossa Cruz
ao longo da vida.
1812

Nesta data, Pe. Bertoni escreveu a Madre Naudet. Ele prometeu a ela que ele
ofereceria algumas Missas para ela, e ele já as havia começado em honra a
São Francisco Xavier.

1845: Um jovem com o nome de Luís Toffaloni faleceu nesta data com a idade de 18
anos. Ele havia sido um membro do Oratório de Pe. Bertoni, e sua morte foi
lamentada por Pe. Fedellini.
4
1816: Pe. Miguel Angelo Gramego foi admitido na Congregação, um mês após Pes.
Bertoni e Marani, e Ir. Paulo Zanoli.
1835: Nesta data, Pe. Bertoni começou a pregar um curso de Exercícios Espirituais
para alguns jovens seminaristas sobre receber Ordens Sacras.
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5
1812: Nesta data, Pe. Bertoni escreveu a Madre Naudet - ele disse a ela que a alma
religiosa deve impedir qualquer coisa que interfira na união com Deus.
1837: Nesta data, 140.500 Liras [500 Liras mais do que a oferta anterior] foram
propostas para a compra de Sezano. Isto foi feito em nome de Pe. Bertoni –
mas ainda não houve a venda.
1910: Pe. Alexandre Grigoli,35 Pe. Henrique Adami e Ir. Domingos Valzacchi são os
primeiros Estigmatinos na América do Sul.
6
1910: Pe. Grigolli arranjou para ver o Bispo Braga, em Curitiba,36 para uma possível
fundação para a Congregação em sua Diocese. Os três Estigmatinos ficaram
com os Missionários de São Carlos - seu Superior Geral, Pe. Domingos
Vicentini, era um ex-Estigmatino.
7
1837: Pe. Bertoni escreveu a Irmã Bussetti para expressar seus melhores votoos
para as festas Natalinas. Ela era a Madre Geral das Irmãs da Sagrada Família.
1838: Papa Gregório XVI respondeu a carta de Pe. Bertoni de 09 de agosto de 1838,
em que o Fundador ofereceu ao Santo Padre todos os bens possuídos pela
Congregação. O Papa respondeu, agradecendo a Pe. Bertoni pela graciosa
oferta - dizia-se que o Papa comentou, ao receber a carta de Pe. Bertoni, que
era uma grande fonte de encorajamento como Papa saber que havia
Sacerdotes como Pe. Bertoni, trabalhando duramente para a glória de Deus.
1852: Um sacerdote recém-ordenado, Pe. Marco Bassi, celebrou uma de suas
primeiras Missas nos Estigmas.
1853: Dom Pedro Aurélio Mutti, OSB, Patriarca de Veneza e ex-Bispo de Verona,
escreveu uma carta de recomendação à Santa Sé em prol da Congregação, a
pedido de Pe. Marani.
1857: Pe. Benciolini escreveu que os Padres ouviram Confissões em Bovolone, de
cerca de 04:00 horas da manhã até as 11: 00 horas da noite!
35

Pe. Grigoli pregou o retiro para a Ordenação do compilador deste calendário Estigmatinos, em Grottaferrata,
no exterior de Roma - em junho de 1956. Pe. .Adami também serviu por um tempo na América do Norte .
36

Em 18 de junho de 2004 – um outro Estigmatino - Dom Moacyr Vitti, CSS, tomou posse como Arcebispo de
Curitiba, PR.
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8
1805: Pe. Bertoni pregou sobre a morte neste dia. Ele disse que o amor por esta
vida faz qualquer morte amarga. Um momento terrível decide toda a
eternidade.
1833: Festa da Imaculada Conceição celebrada nos Estigmas. O pequeno Oratório
da Imaculada Conceição foi deixado aberto durante todo o dia, com quatro
velas acesas. Os sinos tocaram nos Estigmas.
1854: Pe. Ricardo DaPrato iniciou o seu Noviciado de dois anos. Este foi o primeiro
Noviciado formal - anteriormente, os membros, na entrada, apenas vestiam o
hábito, e então eram membros da Congregação.
1856: Pe. DaPrato fez sua Profissão Religiosa.
1857: Ir. José Reale fez hoje a sua Profissão Perpétua.
1864: Esta foi a data originalmente escolhida para a Vestição de Antônio Caucigh foi adiada um mês, no entanto, até 06 de janeiro de 1865, de acordo com
direcionamento de Pe. Marani, devido a uma mostra desfavorável que
Caucigh havia tido em Latim.
9
1804: Pe. Bertoni pregou sobre a Vinda de Cristo - os pecadores têm um motivo
especial para se alegrar na Sua Vinda - a nossa miséria é uma razão mais do
que suficiente para abrigar grandes esperanças.
1834: Pe. Bertoni pregou um Retiro aos Seminaristas prestes a receber Ordens
Sacras no Oratório dedicado a São Estanislau.
1842: Pe. Cainer ofereceu Missa neste dia, mas experimentou alguma dificuldade ele não seria capaz de oferecer Missa novamente por cerca de seis meses.
1855: Hoje foi a Vestição do Ir. Luís Falzi e dois Estudantes.
10
1828: Nasceu José Reale, em Corrido Como. Um dia ele entraria na Congregação e
morreria nela como um Irmão Professo.
1863: A Capela do Noviciado na Trinità foi finalizada neste dia, e o Bispo di Canossa
celebrou a Missa para os Noviços.
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11
1812: Em sua carta desta data, Pe. Bertoni concordou em rever as Constituições de
Madre Naudet que ela havia escrito. Esta carta também contém as opiniões
de Pe. Bertoni sobre a vida espiritual.
1847: Pe. Lenotti pregou para os fiéis que vinham habitualmente para as Devoções
de sexta-feira à noite nos Estigmas.
12
1834: Três dias antes, Pe. Bertoni começou um Retiro para Seminaristas em
preparação para o sacerdócio. Pe. Bertoni adoeceu neste dia, e o retiro foi
continuado por Pe. Marani.
1853:

O 'Relatório' que Pe. Marani havia elaborado para apresentação à Santa Sé
para obter o Decreto de Louvor levou esta data.

1856:

Pe. Bragato escreveu a Pe.Marani de Viena - para encorajá-lo em seu
trabalho.
13

1801: Pe. Bertoni pregou neste dia na Igreja de São Paulo em Campo Marzo, na
Festa da Casa de Loreto. Ele comparou a Casa da Sagrada Família ao coração
do Cristão sinceramente desejoso de ser a Casa de Deus. A única felicidade
verdadeira para nós é ter Deus habitando dentro de nós.
1807: Pe. Bertoni pregou novamente na Paróquia de São Paulo neste dia - no
decurso de seu sermão, ele observou que os jovens daquela época estavam
sendo sujeitos a tantas dificuldades que era difícil para eles se guardarem do
pecado.
1808: Nesta data, Pe. Bertoni escreveu em seu Diário Espiritual que as pessoas de
Deus devem esperar graves tentações.
1813: Nesta data, Pe. Bertoni visitou o Colégio de Acólitos em Verona. Ele próprio
havia certa vez estudado aqui, em preparação para o Sacerdócio.
14
1812: Pe. Bertoni escreveu a Madre Naudet com relação a suas Constituições. Ele
disse a ela de sua doença recente e sentiu que Deus estava 'brincando' com
ele. Ele sugeriu a ela, para uma parte de sua regra, que "Vigária" era um título
melhor do que "Provincial". Ele expressou a esperança de que o ramo francês
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das Irmãs iria se juntassem a Madre Naudet. [Elas eram lideradas por Santa
Sofia Maria e são conhecidas como as "Madames do Sagrado Coração"].
1813: Pe. Bertoni escreveu em sua carta a Madre Naudet que a vocação é obra de
Deus. Ele recomendou o seu "pobre Padre' a suas orações.
1822: O Imperador Francisco I, que estava visitando Verona, partiu nesta data. Por
volta deste mesmo tempo, Pe. Galvani ficou seriamente doente e Pe. Bertoni
enviou Pe. Marani para ajudar o velho Benfeitor da Congregação.
1855: Pe. Marani enviou uma quantidade enorme de documentos à Santa Sé,
pedindo o Decreto de Louvor para a Congregação.
15
1838: Dom José Grasser, presentemente Bispo de Treviso, foi nomeado Bispo de
Verona.
1866: Pe. Marani havia pedido ao Pe. Vicente Vignola para preparar um boletim
com informações sobre os acontecimentos de interesse dentro da
Congregação, que foi dividida pela primeira vez. O boletim foi intitulado: Il
Nuovo Messaggero Tirolese [O Novo Mensageiro do Tirol], e foi um um
precursor do moderno lL BERTONIANO [O Bertoniano].
16
1828: Pe. Bertoni falou neste dia de suas esperanças de terminar logo a construção
nos Estigmas, e que ele temia pela segurança do Ir. Zanoli, que trabalhava
duramente na reforma.
1856: Pe. Caetano Brugnoli celebrou sua última Missa de que se tem registro.
1857: Pe. Marani, auxiliado pelos Pes. Rigoni e Benciolini, pregou a Novena de Natal
em Grezzana, que começou nesta noite.
17
1808: Pe. Bertoni anotou em seu Diário Espiritual que ele estava lendo o O Combate
Espiritual, por Dom Scupoli, e a A Imitação de Cristo, obra atribuída a Tomás
de Kempis - ele resolveu fugir da negligência.
1859: O Convento de Santa Teresa, neste momento, estava sendo usado como um
hospital. O governo o estava usando atualmente como um quartel para os
soldados. Pe. Marani estava tomando medidas legais para expulsá-los.
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18
1813: A Igreja de Santa Teresa foi aberta novamente para culto público, após ter
sido fechada por algum tempo, devido à ocupação de Verona por Napoleão.
1818: Francisco Cartolari foi ordenado Sacerdote.
1819: Monsenhor Luís Pacetti faleceu - em 20 de dezembro de 1817 ele havia
obtido para Pe. Bertoni o Titulo Papal de Missionário Apostólico.
1841: Sábado da Têmpora do Inverno37 - na capela da residência do Bispo Mutti,
João Lenotti foi ordenado Diácono.
19
1805: Um dos últimos atos do Escritório da Chancelaria sob Bispo Avogadro foi a
assinatura do Decreto de Vestição de João Marani neste dia.
1850: Pes. Lenotti e Fedelini partiram para uma Missão de duas semanas em Avio,
Trento. Foi a primeira Missão pregada pelos Padres da Congregação no ‘Tirol’.
20
1801: Miguel Angelo Gramego foi vestido neste dia, na Igreja de Santos Firmo e
Rústico.
1808: Pe. Bertoni anotou em seu Diário Espiritual que o Voto de Obediência para
com Superiores se liga diretamente a Deus.
1814: Pe. Bertoni escreveu a Madre Naudet - ela estava temerosa de que as Irmãs
Salesianas viessem a Verona, o que poderia colocar a sua própria
Congregação em algum perigo.
1817: A Sagrada Congregação para Propagação da Fé nomeou Pe. Bertoni como
Missionário Apostólico nesta data. Este Decreto descreve a Obediência
Missionária, ou Maneira, com a sua repetida ênfase em obediência,
servindo os propósitos do Bispo, de realizar a finalidade, ou propósito, para
os membros da Congregação - que por algumas décadas seria conhecida
como Congregação dos Missionários Apostólicos.
1833: Nesta data, as Irmãs da Sagrada Família, fundadas por Madre Naudet,
receberam aprovação de Roma.
1873: Sábado da Têmpora do Inverno38 - Ricardo Tabarelli foi ordenado.
37

i.b.: nota de rodapé 16, p. 77.
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21
1812: Pe. Bertoni escreveu a Madre Naudet neste dia, dizendo-lhe que ele
considerou as Constituições dela louváveis.
1833: Caetano Giaccobbe foi ordenado Sacerdote neste dia - o futuro e primeiro
Biógrafo de Pe. Gaspar Bertoni.

A Sagrada Congregação
para a Propagação da Fé
nomeou Pe. Bertoni como
Missionário Apostólico em
20 de december de 1817.

22
1805: Em um sermão neste dia, Pe. Bertoni descreveu a penitência como o fruto
mais doce que reconcilia com Deus - o pecado destrói a alma, enquanto a
penitência a reconstrói.
1832: Bispo Grasser ordenou Carlos Fedelini Diácono.
1887: A Congregação celebrou o Jubileu de Ouro da Ordenação Sacerdotal do Papa
Leão XIII. Um programa especial [Academia] foi realizado nos Estigmas, com a
participação do Cardeal di Canossa. Em janeiro deste ano, o Cardeal celebrou
o Jubileu de Prata de sua Consagração Episcopal. Pe. Sterza compôs vários
poemas, que foram posteriormente publicados, e Pe. Tabarelli escreveu a sua
primeira obra teológica, e a dedicou a Leão XIII.

38

i.b.: nota de rodapé 16, p. 77.
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23
1808: Pe. Bertoni anotou em seu Diário Espiritual que devemos buscar a Deus, e não
consolações.
1853: Em busca de aprovação do governo para a Congregação, Pe.Marani enviou o
seu conjunto de documentos ao Pe. Bragato, para ser revisado antes de sua
apresentação a Francisco José I.
1876: Melchiade Vivari foi ordenado Sacerdote neste dia.
24
1865: Domingo - os Padres da Congregação, pregando em Riva, como conclusão da
Missão estabeleceram uma União para se opor à Blasfêmia, o que era seu
costume como conclusão das Missões que pregavam.
25
1825: O Ano Santo de 1825 e suas Indulgências foram estendidos pelo Santo Padre
por mais seis meses. Pe. Bertoni escreveu sobre sua satisfação.
1883: O Jubileu de Ouro de Ordenação do Pe. Giaccobbe foi celebrado hoje. Ele foi
o primeiro biógrafo de Padre Bertoni. Neste dia, Pe. Rigoni pregou o sermão.
26
1804: Pe. Bertoni fez um sermão sobre a morte do 'justo' e do 'injusto'. Ele afirmou
que até mesmo uma dor de dente provoca muito desconforto - devemos
pensar agora sobre a agonia final, quando nossas dores puderem nos impedir
de rezar - devemos fazer isso agora.
1805: A 'Paz de Presburg' foi assinada, o que significava que agora ambos os lados
do rio Ádige em Verona estavam sob Dominação Francesa.
1841: Nesta Festa de Santo Estêvão, Pe. Biadego estava muito gravemente doente ele sofreu um mau súbito de manhã, e outro à noite.
1855: Quatro dos cinco sacerdotes nos Estigmas deixaram Verona de trem para
pregar a Missão em Caravaggio. Seus esforços foram tão bem sucedidos que
foi oferecida à Congregação uma fundação lá, que teve que ser recusada por
falta de membros.
1858: Um certo Pe. Achetti escreveu a Pe. Marani para agradecer a ele pela
maravilhosa Missão que os Pes. Lenotti e Vicente Vignola haviam pregado em
sua paróquia de São Pedro em Cariano. Pe. Achetti escreveu que os dois
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Sacerdotes foram Confessores muito assíduos e caridosos em lidar com as
longas filas que chegavam a eles.
27
1813: Francisco Luís Bertoni, pai de Pe. Gaspar Bertoni, faleceu. O registo de sua
morte na Paróquia de São Paulo dizia: “Ele faleceu fortalecido pela
Santíssima Eucaristia".
1829: Pe. Bertoni escreveu a Madre Naudet, dizendo-lhe que estava sendo
elaborado por um certo Conde Vener um documento legal que iria conceder
às Irmãs da Sagrada Família o uso perpétuo do Convento de Santa Teresa.
1835: Um jovem Sacerdote, Pe. Luís Benasutti, ofereceu a sua Primeira Missa no
Oratório nos Estigmas. Ele havia sido estudante nos Estigmas quando menino.
1841: Pe. Biadego estava morrendo - ele afirmou que estava em paz, e que o seu
fim estava próximo.
28
1836: Um certo Pe. Luís Pacchera, recém-ordenado, voltou para os Estigmas, onde
ele havia frequentado a escola quando menino, para oferecer a sua Primeira
Missa como Sacerdote.
29
1824: O Santo Padre declarou que o ano de 1825 seria um Ano Santo.
1828: Pe. Bertoni escreveu a Madre Naudet, dizendo a ela que Pe. Marani ainda
estava sofrendo - ele sofreu muitos anos difíceis devido a uma doença no
estômago e também cálculos biliares.
30
1830: Pe. Bertoni escreveu neste dia que estava contente por a epidemia de varíola
que havia açoitado Verona ter terminado.
1868: Pe. Marani, Superior Geral, visitou a Casa do Estudante em Villazzano - ele
trouxe com ele um Diácono ordenado de Pergine, Trento - Estêvão Oss Bals que já havia iniciado o seu Noviciado em Verona, e que iria continuá-lo em
Villazzano.
31
1796: O jovem Gaspar Bertoni foi vestido na Capela do Seminário.

CALENDÁRIO ESTIGMATINO

DEZEMBRO

169

1803: Pe. Bertoni pregou sobre Bênçãos Divinas - ele afirmou que há uma
maravilhosa Providência Divina em todas as coisas.
1839: Pe. Caetano Benciolini, tio do Pe. Francisco Benciolini, faleceu neste dia.
1840: Um certo Dr. Manzoni veio aos Estigmas pela primeira vez, para tratar do
estudante doente, Luís Ferrari.

†
†††
†
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PADRE BERTONI
(1777 - †1853)
UM APÓSTOLO DA JUVENTUDE

†
†††
†

