Seminário Mundelein
1000 East Maple Avenue
Mundelein IL 60060 EUA
7 de Junho de 2018
Festa do Sagrado Coração de Jesus

Caros Leigos Estigmatinos,
Neste mês, nossas reflexões Estigmatinas seguirão um modelo um pouco
diferente. Em anexo, seguem algumas longas reflexões sobre o Sagrado Coração e
também sobre a celebração da Divina Misericórdia. Muitos acreditam ter ocorrido
um desenvolvimento espiritual dentro da Igreja no mundo todo nestas matérias. Isso
pode ter sido, até certo ponto, devido às reflexões críticas pós-Vaticano II, da
celebração tradicional da Igreja da Solenidade do Sagrado Coração. O eminente
teólogo, Pe. Karl Rahner, SJ, ofereceu algumas observações bastante precisas sobre
as antigas maneiras de se celebrar esta Festa. Suas opiniões foram reunidas e
profundamente analisadas em uma tese de doutorado [cf. Ir. Annice Callahan, RSCJ, A
Espiritualidade de Karl Rahner sobre o Coração Traspassado– uma Reinterpretação da
Devoção ao Sagrado Coração: Editora Universitária da América1 - 1985, 177 pgs].
Talvez, entretanto, mais do que esta influência, poderia ser concluído
que o Espírito Santo parece estar conduzindo a Igreja para um ainda mais sublime e
consolador desenvolvimento da Devoção à Divina Misericórida – com o seu bem
conhecido Ícone, resultado do trabalho da Irmã Faustina – usando os mesmos
símbolos para o Sagrado Coração, agora aplicados ao Lado Transpassado, emque este
desenvolvimento agora apresenta mais o Lado Transpassado de Jesus Cristo, fonte do
Precioso Sangue e da água fluindo do lado de Cristo [cf. Jo 19, 31-37], que é o mais
considerado. [A este respeito, por favor observem a magnífica Encíclica do Papa Pio
XII sobre o Sagrado Coração, Haurietis Aquas, de 15 de Maio de 1956].
Enfim, há um documento do Novo Testamento – o Documento aos Hebreus –
que tem sido muito ponderado, e que será apresentado nesta carta, comparando o
Véu rasgado do Templo com o Lado Transpassado [cf. Hb capítulos 6, 9 e 10]. Esta
Chaga é também preservada em Seu Corpo Ressuscitado, indicando o Curso da
Missão Apostólica [cf. Jo 20, 19-29]: ... COMO o Pai Me enviou, agora Eu os envio!
O Documento aos Hebreus, do Novo Testamento, parece ser uma espécie de
comentário teológico e espiritual do Novo Testamento sobre o Livro dos Levíticos do
Antigo Testamento. Os desconhecidos “Hebreus”, para alguns interpretadores,
parecem ter sido um grupo de recentes convertidos vivendo em diáspora – onde eles
não eram aceitos, porque eram Judeus; e tinham vindo voltado para casa para as
1

[Nota da tradução] Título original: Karl Rahner’s Spirituality of the Pierced Heart – a Reinterpretation of
Devotion to the Sacred Heart: University Press of America - 1985, pp. 177].
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“Festas do Ano Novo Judeu”, e não eram bemvindos pois haviam se tornado Cristãos.
O Documento aos Hebreus os encoraja, fazendo uso da teologia Judaica familiar do
Martírio e Sacrifício. O desconhecido Autor lhes oferece uma “Palavra de
Encorajamento”, dedicando-lhes esta prolongada mensagem de uma exortação
repleta de esperança para perseverarem – quase como uma homilia Pascal durante a
persistente experiência Quaresmal da Igreja. [A propósito, São Barnabé, também
celebrado em 11 de junho, é lembrado como um “Filho do Encorajamento” [cf. At 4,
36]. Este espírito certamente parece permanecer como um desafio central para a
“Missão Apostólica” Estigmatina, fundamentadas nos Estigmas integrais: os
Dolorosos da Sexta-feira Santa e os Estigmas da Missão no Domingo Pascal [cf. Harold
W. Attridge, estudioso erudito de Hebreus].
Nosso Confrade Estigmatino Pe. Cornélio Fabro, já falecido, observou que os
sofrimentos atrozes suportados por São Gaspar Bertoni pela maior parte de sua vida
tiveram um papel providencial em sua Espiritualidade de Santo Abandono. Pe. Fabro
observou o profundo impacto combinado do Santíssimo Sacramento e sofrimentos
físicos ocorridos na vida de São Gaspar. Pe. Fabro escreveu:
... Por quase cinquenta anos, Pe. Bertoni ocultaria em silêncio os fenômenos recorrentes
de sua vida interior; é verdade que isso irromperia em seus sermões, em suas
correspondências, e na direção de almas de toda idade e nível social – dos jovens no
Oratório aos padres e bispos, dos condenados à morte assim como aos fundadores de
famílias religiosas, incluindo o grande Antônio Rosmini. Este foi capaz de declarar que, no
início da fundação de seus Institutos, foi ver Pe. Bertoni, que: ... após ter visto as regras,
forneceu-me um encorajamento muito eficaz, dissopando todas as minhas dúvidas. Então
é assim que, de algum modo, este empreendimento nasceu em nossas casas2. Por razões
como esta, Pe. Bertoni foi chamado ‘anjo do conselho.’
Tais experiências foram muito vibrantes, muito como jorros e chamas, que atingiram
as profundezas das almas. Nisto, nossa conclusão destas reflexões podem servir como
uma espécie de confirmação, da qual apenas algumas pistas seriam suficientes: a
característica é que elas têm como seu centro o mistério Eucarístico, que era através de
sua vida alguma coisa como uma expansão, ou, realmente, um efeito da Presença Real.
As formas deste ‘contato divino’ são muitas e variadas. Estes são alguns exemplos:
“...muitas lágrimas de compunção e afeto” – ‘um sentimento muito vívido da presença de
nosso Senhor [após a Missa] e o sentimento posterior de oferecer a mim mesmo para
sofrer com Ele... experimentando reflexões muito sublimes a respeito de Deus, mas um
profundo reconhecimento de mim mesmo’.
Em alguma coisa como um ‘êxtase’ diante do altar de Santo Inácio, São Gaspar
escreveu: ‘... muita devoção e recolhimento, com uma grande suavidade interna e
algumas lágrimas...’ – e isto foi seguido por um fluxo de muita energia com o Santo. Ele
experimentou um potente estímulo para trabalhar com perfeição e um sentimento vívido
de fragilidade da existência humana. E escreveu: ‘... Experimentei um forte impulso para
seguir mais de perto nosso Senhor, até o custo de minha própria vida, pela Sua pobreza e
2

Escrito por Stresa, em 28 de Março de 1846. Cfr. C. Fabro, L'enigma Rosmini, Napoli 1988, pg. 68.
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humilhação que Ele suportou. Durante seu ensinamento do Catecismo ele sentiu que...
foram abertos para ele aqueles caminhos, até mesmo para ser capaz de chegar a uma
lição convincente’. Isso parece quase como um nível de arrebatamento.
A visita ao altar de Santo Inácio anotada em seu Diário Espiritual [de 15 de Setembro
de 1808] foi decisiva para a fundação de sua Congregação: ‘... Avante, soldados de Cristo,
armai-vos de fortaleza’. Segue então um pensamento poderoso sobre a morte. Sua
experiência de catecismo daquele Setembro foi uma forte ‘união com o Filho divino’.
Como uma espécie de preâmbudo foram abertos para ele facilmente aqueles caminhos
mesmo para prover uma lição mais convincente. Seguiram-se, então, certos sentimentos
de ‘sofrimento e rejeição por parte d’Ele’. E ele experimentou a compreensão do grande
dom que é sofrer alguma coisa pelo amor de Deus’. O mais intenso, porém, parece ser
aquele de 9 de Outubro, que precisa ser relido muitas vezes em sua totalidade, pelas
profundidades da experiência do sobrenatural deste jovem sacerdote, que já havia
atingido um alto ponto em amorosa contemplação.

Enquanto São Gaspar não citou frequentemente o Documento aos Hebreus do
Novo Testamento, este parece ter servido, como foi para os primeiros Cristãos, como
uma exortação a um grupo de crentes primitivos sofrendo imensamente em seu
Sacerdócio dos Batizados, e não o mínimo do que significa suportar a vergonha que
foi impingida sobre eles por causa de sua escolha vivida da Fé: ... Jesus suportou a
Cruz, desatento da vergonha (da cruz)... [Hb 12, 2]. Não foi por acaso que Santo
Inácio encorajou os retirantes a viver as suas vidas em pobreza como Jesus, e a
aceitar até mesmo a pobreza extrema da vergonha como um caminho privilegiado de
seguir a Cristo.
Santo Inácio fala de vergonha nestes termos [cf. Sp. Ex. # 48]:
Segundo Prelúdio. Pedirei a Deus, nosso Senhor, o que quero e desejo… em uma
contemplação da Ressurreição, pedirei alegria com Cristo em alegria... em uma
contemplação da Paixão, pedirei sofrimento, lágrimas e angústia com Cristo em angústia.
Aqui será a vez de pedir vergonha e confusão...

Certamente, como já foi observado nos Hebreus, Cristo sofreu
verdadeiramente dolorosa vergonha como sentiremos nós. Pe. Bertoni era muito
familiar com isto, como pode ser observado em seu Diário Espiritual [com os
enriquecedores comentários de Pe. Stofella]:
25 de Setembro de 1808
[51.]
Meditação. Reino de Cristo. Acentuado impulso [interior] de seguir
a Nosso Senhor de perto, a custo da vida, na Pobreza e na Humilhação.
... O Retiro está terminado. Parece que Pe. Bertoni queria preencher as lacunas de
um curso incompleto de Exercícios Espirituais, destacando e considerando mais
profundamente alguns temas de Inácio que haviam sido esquecidos. Aqui Pe. Da
Ponte é seu professor. Nos Manuscritos de Pe. Bertoni [cf. MssB – Fascículo no 92],
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temos os pontos organizados de mais de 50 Meditações de Da Ponte. Títulos e subtítulos de tal modo que cada ponto poderia ser visto como uma Meditação
completa. A primeira tem este título: Reino de Cristo, que para Da Ponte é somente
o cabeçalho da página, mas o colocou como o título da coleção completa. O Diário
também inclui aqui o Reino de Cristo. Pe. Gaspar diz que sentiu um forte impulso
interior, que poderia indicar uma experiência sobrenatural na direção do maior
fruto, como Inácio o chama, desta Meditação. Pe. Gaspar sente como uma
daquelas generosas almas que doam tudo por todos:
… Aqueles Religiosos que imitam os Apóstolos têm como seu objetivo
preocuparem-se não apenas sobre a sua própria salvação e perfeição, mas também
com a salvação e perfeição de seus próximos. Oferecem-se com entusiasmo para
qualquer trabalho para perfeição de seus próximos... e... professam serem
companheiros de Jesus em seu empreendimento. Oferecem-se com entusiasmo
para qualquer trabalho...

29 de Setembro de 1808
[57.]
Reconhecimento do grande bem que é sofrer alguma coisa pelo
amor de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça.
Bem-aventurados sois quando vos injuriarem e, mentindo, disserem todo o
mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos naquele dia, porque no céu será
grande a vossa recompensa.
Este texto não nos permite interpretar a natureza daquela não-elucidada
situação que São Gaspar estava enfrentando. Pensamos que, após as intensas
experiências dos dias anteriores, isto deveria ter sido alguma coisa da mesma
natureza como aquelas graças anteriores. Foi também uma autêntica penetração
do espírito nas Bem-Aventuranças. Neste caso também deixamos isto como “o
segredo do Rei” [Mt 5, 10; Lc 6, 23].
†††
Durante os últimos dias daquele Setembro e os primeiros de Outubro, Pe.
Gaspar teve que se manter ocupado na preparação do panegírico [uma homilia
especial para a festa litúrgica solene anual] em honra de São Francisco de Assis, na
Igreja de São Firmo Maior, que era servida pelos Frades Menores Conventuais. Pe.
Gaspar deve ter trabalhado duramente para aquele panegírico, dia e noite. Temos
dois diferentes esboços daquele trabalho para a homilia. Ambos têm o título
escrito pelas mãos de Pe. Gaspar: Panegírico de São Francisco de Assis, pregado em
São Firmo Maior em 4 de Outubro de 1808, em Verona. Enquanto um deles parece
completo e pronto para a cópia final, o segundo tem um formato diferente, mas
ainda incompleto. Pensamos que, durante a pregação, Pe. Gaspar deve ter incluído
no primeiro alguns elementos do segundo.
O que nos ocorre aqui é a conexão entre estes esboços e o espírito e a
carta deste Diário. É uma conexão espontânea, de coração aberto, daquele espírito
de desapego e auto-abnegação que, em seu Diário, é o motivo e padrão da
constante liderança. Não é este o padrão que São Francisdo de Assis viveu de modo
mais perfeito?

4
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Seguem alguns trechos daquele panegírico:
… Falar deste Santíssimo Herói é falar do mais perfeito espírito de
Penitência, e do mais sublime espírito da Cruz, e do mais fervente espírito de amor
a Cristo crucificado. Ainda podemos aplicar a ele aquelas palavras de Cristo:
“Se alguém quiser me seguir, renegue-se a si mesmo!” [Este é o espírito de
penitência.]
“Tome a sua cruz”. [Este é o espírito da cruz.]
“E siga-me” [Mt 16, 24). Este é o espírito de amor.
Estes são os princípios, estes são os passos e esta é a perfeição de sua
santidade.
Eis o caminho traçado para aqueles que quiserem percorrê-lo: “Se alguém
quiser”. Para aqueles que quiserem tomar este curso, não confiem em suas
próprias forças, mas na divina misericórdia: “Siga-me”. Tudo isso cabe muito bem
em São Francisco.
Estou certo de que, ao ouvirem estas palavras, apesar da minha pobreza
em dizê-las, vocês serão inflamados pelo desejo de imitar aquele que tão bem
imitou a Cristo.
Se alguém quiser...!

†††

Que estas páginas sirvam como uma sugestão de nossos pensamentos para viver
o espírito da Solenidade de nosso Fundador, em 12 de Junho de 2018 – o 165º
aniversário de sua morte. Que este espírito permaneça vivo em todos nós, que
oramos a ele e por nosso Comunidade.
Respeitosamente,
Pe. Joseph Henchey, CSS

Diretor Spiritual em Exercício

Apêndice:
Calendário Estigmatino para o mês de Junho, compilado e traduzido para o Inglês por
Pe. Joseph Henchey, CSS [1967]. Tradução para a lingua Portuguesa por Tereza Lopes, leiga
Estigmatina.
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Documentos anexos:
-

Solemnity of St. Gaspar Bertoni – June 12, 2018 [Solenidade de São Gaspar Bertoni –
12 de Junho de 2018] – somente em Inglês.

-

The Sacred Heart of Jesus – Biblical Reflections [Sagrado Coração de Jesus – Reflexões
Bíblicas] – somente em Inglês.

-

Reflections on the Mystery of Divine Mercy [Reflexões sobre a Divina Misericórdia] –
somente em Inglês.

-

Three “Franciscan” Panegyrics [Três Panegíricos Franciscanos – somente em Inglês].

-

Panegírico de São Francisco de Assis – tradução para a língua Portuguesa
[provavelmente] por Pe. Benedito A. Bettini, CSS.

-

Relação dos Estigmatinos falecidos em Junho.
†
†††
†
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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,3 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.

3

Este Dominicano é frequentemente citado no Epistolario de Pe. Bertoni.
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4
1814: Sábado da Têmpera do Verão4 - 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.
4

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.
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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

CALENDÁRIO ESTIGMATINO

JUNHO

10

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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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.5
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.

5

i.b.: nota de rodapé 16, pg. 77.
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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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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.
22
1816: Pe. Gramego recebeu Faculdades Diocesanas para Confissões dos homens,
somente.
1833: Algumas falhas foram notadas nos sinos para o campanário dos Estigmas.
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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.
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.
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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.6
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.
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.

6

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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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.
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.
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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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