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Seminário Mundelein
1000 East Maple Avenue
Mundelein IL 60060 EUA
25 de Fevereiro de 2018
2º Domingo da Quaresma

Caros Leigos Estigmatinos,
Estas são importantes datas no mês de Março no nosso Calendário Estigmatino
– como poderemos ver pelo seu conteúdo:
4
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.
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.
Neste momento em que estamos ainda no pós-brilho do recente Capítulo Geral,
incluiremos também aqui a tradução em Inglês das Atas das reuniões durante o 4º, 5º,
6º e 7º Capítulos Gerais [1872 – 1875].
Enquanto refletimos em orações nestes primeiros dias da Quaresma, oremos
uns pelos outros – e especialmente por aqueles dentre nós que podem estar sofrendo
de alguma forma.
Oremos por aqueles que serviram nos 6 anos antecedents, e por aqueles que
recentemente foram eleitos para este próximo período. De minha própria experiência
vivida de janeiro de 1970 em diante, pessoalmente vivi esta experiência, que envolve
viagens muito difíceis, muita resistência e oração. Que Deus abençoe a todos aqueles
que nos serviram ao longo destes muitos anos, desde 1855 em funções de liderança, e
aos bondosos homens que nos precederam na Casa do Pai.
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Como estamos na Quaresma, este é um bom momento para tentarmos fazer
um recomeço em nossas próprias vidas de oração e vivência Cristã neste tempo
Quaresmal. Que Deus abençoe a todos nós, enquanto continuamos a orar uns pelos
outros.
Respeitosamente Vosso na Misericórdia de Deus,
que nos foi transmitida através
dos Sagrados Estigmas [Papa Francisco],
Pe. Joseph Henchey, CSS

Diretor Espiritual em Exercício

Apêndice:
Calendário Estigmatino para o mês de Março. Compilado em Inglês por Pe. Joseph
Henchey, CSS [1967]. Tradução para a Língua Portuguesa por Tereza Lopes, leiga Estigmatina
[2017].
Documentos anexos:
-

Cópia dos Capítulos Gerais de números 4 a 7 [1872 - 1875]. [Somente em Inglês]

-

Prefácio da Tradução Inglesa da obra Perfil dos Santos [de Pe. Cornélio Fabro, CSS] por Pe. Joseph Henchey, CSS [2018]. [Somente em Inglês]

-

Lista dos Estigmatinos falecidos no mês de Março.
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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.
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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 na Sale di Povo, preparando-se
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,
com o seu Vigário, Monsenhor [também um futuro Cardeal] Bacilieri e outros
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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
padroeiro da comunidade religiosa com a qual Pe. Rigoni estava morando em
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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.
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.
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1834: Por muito pouco, quase aconteceu um grave acidente nos Estigmas, quando
uma plataforma da construção desabou. 1
1842: Sábado Sitientes2 - 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.3
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
Sagrada Congregação para a Propagação da Fé, que determinou que o Pe.
Dominic Vicentini deveria ir para a África por dois anos.

1

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.
2
Nota da Edição: é o Sábado da 4ª. Semana da Quaresma.
3
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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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.
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.
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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'. 4
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.

4

Comunidade de surdos-mudos.
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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.
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.
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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
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.
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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.
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.
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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.
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,
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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.
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
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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.5
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”.
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.

5

i.b.: Nota da Edição: é o sábado da 4ª. Semana da Quaresma.
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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.

