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Seminário Mundelein 
1000 East Maple Avenue  
Mundelein IL 60060 EUA 

1º de Maio de 2018 
Memória de São José Operário 

Caros Leigos Estigmatinos, 

 Com esta carta, de uma “nova primavera”, é bom para nós estarmos juntos, 
enquanto rezamos sobre a inspiração original de nosso Fundador, São Gaspar 
Bertoni, para estabelecer a Congregação dos Padres e Irmãos Estigmatinos. Estas 
“datas de Maio” nos recordam um dos ministérios centrais que São Gaspar 
acreditou que os Estigmatinos deveriam cumprir, de acordo com o seu ideal de 
desempenhar “Todo e Qualquer Ministério da Palavra de Deus”... [cf. CF # 163]. 

4 de Maio 

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 – e por seu trabalho durante esta 
Missão, o Pe. Bertoni receberia uma Honra Papal, a de Missionário 
Apostólico. 

9 de Maio 

1865:  Bula Papal de beatificação do Acadêmico Jesuíta João Berchmans, 
sempre um favorito entre os estudantes da Congregação. 

11 de Maio 

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.1 

26 de Maio 

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.  

                                                 
1 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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31 de Maio 

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 Originais2 de Pe. Bertoni. 

Conforme estas diversas comemorações vêm e vão ao longo dos anos, com a 
rápida passagem do tempo, podemos ser convidados pelo Deus de Misericórida 
para fazer tudo o que pudermos nestes tempos desafiadores para viver mais 
profundamente esse carisma. 

Para estas ocorrências da nossa história, oferecemos as Atas do 11º Capítulo 
Geral, que preparou o caminho para o desafiador 12º Capítulo Geral em 1890 [isto 
foi discutido em uma carta anterior aos Leigos Estigmatinos]. Este 11º Capítulo 
forneceu como que uma “proposta” ao capítulo seguinte, uma sugestão de 
atualização das Constituições do Fundador – para trazê-las mais em harmonia com a 
Legislação Geral da Igreja daquele tempo.   

Enquanto compartilhamos esta “caminhada adentro pelas vias da memória”, 
renovemos os nossos esforços para viver o espírito de São Gaspar Bertoni, servindo 
a Jesus Cristo na Igreja e através dela, por toda maneira que nossas presentes 
circunstâncias permitam. 

Respectfully yours in the spirit of St. Gaspar Bertoni, 

Pe. Joseph Henchey, CSS  

 Diretor Espiritual em Exercício 
 

Apêndice:  

Calendário Estigmatino para o mês de Maio. Compilação e tradução para o Inglês 
por Pe. Joseph Henchey, CSS [1967]. Tradução para a língua Portuguesa por Tereza Lopes, 
leiga Estigmatina. 

Documento anexo: 

- 10o e 11o Capítulos Gerais Estigmatinos [1881 – 1889]. Tradução para o Inglês por 
Pe. Joseph Henchey, CSS. [somente em Inglês] 

- Relação dos Estigmatinos falecidos em Maio. 

                                                 
2 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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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 – e por seu trabalho durante esta Missão, o Pe. Bertoni 
receberia uma Honra Papal, a de Missionário Apostólico. 
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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 uma certa 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 e outros dois por dia aos jovens estudantes.  Os seminaristas 
foram muito atenciosos, e um deles expressou o desejo de entrar na 
Congregação. 
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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. 

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. 
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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. 

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.3 

1856:  Pe. Marani pregou na Catedral de Treviso para a Festa de Pentecostes. 

 

                                                 
3 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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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.  

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. 
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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. 

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.  
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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 Epístola4 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.  

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.  

 

 

                                                 
4  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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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. 

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. 

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

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. 

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

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. 
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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. 

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. 
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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 Originais5 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. 

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. 

† 
††† 

† 

                                                 
5 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. 


