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Seminário Mundelein
1000 East Maple Avenue
Mundelein IL 60060 EUA
1° de Abril de 2018
Domingo de Páscoa

Caros Leigos Estigmatinos,
Agora que o Capítulo geral já foi realizado, os Estigmatinos estão
presentement no processo de organizar as administrações das várias Províncias.
Parece que seja útil para nós, neste contexto, refletir em profundidade e gratidão
sobre os homens maravilhosos que nos precederam nesta Comunidade. Há diversar
datas importantes em Abril de memórias felizes de nossa Comunidade, e algumas
deles podem ser estas:
6
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.
16
1855: O Decreto de Louvor concedido à Congregação pelo Papa Pio IX tem esta
data.
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.
Primeiramente (com referência a 6/4/1839), recordemo-nos da convicção de
nosso Fundador de que ele era simplesmente um “administrador” dos bens de
Deus. Os bens da Igreja, em sua mente, pertenciam a Deus, e assim devem ser
administrados com edificantes propósitos.
A seguir (com relação a 23/4/1844), é também notada a longa tradição da
Devoção às Cinco Chagas durante a vida de nosso Fundador, conduzindo as
Devoções das noites de Sexta-feira na Igreja dos “Estigmas”por muitos anos. E ainda
nesta mesma data, em 1855, a Congregação recebeu a notícia de que o Decreto de
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Louvor havia sido enviado pelo Bispo Riccabona, que então informara aos homens
nos “Estigmas”, em Verona.
O Fundador Estigmatino foi realmente um santo – e nosso melhor
agradecimento a Deus seria tentar viver o seu carisma.
Um abençoado Tempo Pascal a todos!
Respectfully submitted,
Pe. Joseph Henchey, CSS

[Diretor Espiritual em Exercício]

Apêndice:
Calendário Estigmatino para o mês de Abril – traduzido para o Inglês e compilado
por Pe. Joseph Henchey, CSS [1967].
Documentos Anexos:
-

Minutes of The 8th to 9th Stigmatine General Chapters [Atas do 8º e 9º Capítulos
Gerais Estigmatinos] [1876 - 1880]. Tradução para o Inglês por Pe. Joseph Henchey,
CSS.

-

Relação dos Estigmatinos Falecidos em Abril.

-

Um Balanço Profético entre Cruz e Ressurreição – por Pe. Joseph Henchey, CSS
[2004]. Tradução para a Língua Portuguesa por Tereza Lopes, leiga Estigmatina.

-

Algumas Reflexões sobre a Festa dos Sagrados Estigmas (A Few Reflections of the
Feast of the Sacred Stigmata) – por Pe. Joseph Henchey, CSS. [2000]. Tradução para
a Língua Portuguesa por Tereza Lopes, leiga Estigmatina.

-

Easter Reflections: The Sacred Stigmata [Reflexões Pascais: os Sagrados Estigmas] –
por Rev. Joseph Henchey, CSS [2009] [em Inglês].
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ABRIL
1
1797: Sábado - Gaspar Bertoni recebe o Ostiariate e Leitorado1 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 em Sua
humanidade inteira, corpo e alma. Ele sofreu mais do que qualquer homem poderia.
1

Ordens menores de Ostiário e Leitor.
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1813: Sábado Sitientes2 - 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.]
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.

2

i.b.: Nota da Edição: é o sábado da 4ª. Semana da Quaresma.
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1855: João Lenotti recebeu as duas últimas ordens menores, Exorcista e Acólito,
neste Sábado Sitientes3.
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].
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.
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.
3

i.b.: Nota da Edição: é o sábado da 4ª. Semana da Quaresma.
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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.
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.
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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.
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.
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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...!
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
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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.
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.
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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: 2º. Domingo da Páscoa - 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.
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.
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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.
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. 4
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
4

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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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.
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. Ele foi elogiado no
Parma Press como: ... um santo e erudito Sacerdote ... um velente soldado de Jesus
Cristo ... um dos mais ilustres membros da Congregação ... Durante toda a sua vida,
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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.
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 cápsula5 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.

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

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.

5

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

†
†††
†

