Seminário Mundelein
1000 East Maple Avenue
Mundelein IL 60060 EUA
3 de Julho de 2018
Festa de São Tomé Apóstolo
[Inspirado para a sua Missão pela Chaga Gloriosa
do Sagrado Lado do Senhor!]

Caros Leigos Estigmatinos,
Neste mês, São Gaspar nos conduz em suas reflexões sobre o Precioso Sangue
– pelo Qual ele não manifestou nenhuma devoção particular. Sua devoção foi mais
dirigida ao Sagrado Coração e aos Estigmas – embora a sua devoção Eucarística tenha
permeado muito de sua espiritualidade por toda a sua vida. Às nossas reflexões do
Fundador, adiciono as minhas próprias reflexões bíblicas e teológicas sobre o
Mistério da Agonia no Jardim, onde Ele transpirou sangue [conforme Lucas]. Este foi
o período da celebração da primavera de Seu Precioso Sangue. Este Diário Espiritual,
iniciado em Julho de 1808 [seguido pelo comentário perspicaz de Pe. Stofella],
continua espasmodicamente por cerca de 5 anos. Estas são as notas das páginas
inicias deste documento:
5 de Julho de 1808
[3]
Durante a repetição da Meditação sobre Jesus orando no Jardim de
Getsêmani, observei que os discípulos estavam adormecidos enquanto Jesus
estava agonizando e transpirando sangue por eles. Mesmo João, que havia
previamente adormecido em Seu peito, e os outros, que haviam ceado a
Eucaristia. Vigiai e Orai!1

Esta repetição de uma meditação é um método recomendado nos Exercícios
Espirituais [n. 62] de Santo Inácio: o terceiro exercício é a repetição do primeiro
e segundo exercícios. O primeiro e o segundo exercícios são duas meditações: a
primeira meditação é dividida em três pontos: sobre o pecado dos Anjos, sobre
o pecado de Adão e sobre um pecado particular de alguém, que por um único
pecado mortal foi para o inferno, e dos muitos outros pecados além da conta,
que levam alguém lá mesmo por poucos pecados que tenha cometido.
A segunda meditação é então para ser feita sobre todos os pecados que
alguém tenha cometido em sua própria vida. Pe. Gaspar usou este formato em
suas reflexões sobre ‘a Oração de Jesus em Getsêmani’, ‘que ele apresenta com
somente um particular, examinado à luz da contemplação: este particular é
necessário para dar total importância a Seu alerta: vigiai e orai! [cf. Mt 26, 41;
Mc 14, 38]. Jesus viu o seu pedido ignorado nos Apóstolos que adormeceram.
1

Cf. o Sermão da Sexta-feira Santa de São Gaspar [#4], 1801 & 1809, MssB 439, ss.
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Pensamos que os pensamentos desta meditação eram os mesmos
daqueles contidos em uma reflexão e oração do Jesuíta Pe. Ludovicus Da
Ponte, cujo célebre livro intitulado Meditações foi muito usado por Pe.
Bertoni como um de seus favoritos. É evidente que, pelo menos a partir de
1806, este livro, que com frequência aparece particularmente em seu Diário,
foi muito utilizado por Pe. Bertoni. Pe. Da Ponte escreveu:
… Vendo estes três apóstolos que dormem, sinto-me humilhado, pois eu
também durmo e porque sou lento em meu próprio crescimento espiritual.
Imagino que Jesus Cristo me censurará com estas mesmas palavras: você não
poderia vigiar comigo uma hora? Ó Senhor, como é justo que eu seja
repreendido, porque durmo enquanto você vigia. Eu não apenas não posso
vigiar por uma hora, mas em minha inutilidade até mesmo a meia hora de
oração estabelecida não funciona. Desde que você vê a minha carne fraca,
venha, por favor, ajudar a minha fraqueza, para que eu não fique cansado
vigiando com você …2

É esta mesma cena do Evangelho que Pe. Bertoni colocaria diante do
Clero, durante os Exercícios Espirituais de 1810:
… Enquanto isso, os Apóstolos estavam adormecidos. Dormir enquanto Cristo
sofre em seu corpo; isto é como nos comportamos, [meus irmãos] sacerdotes!
A falta de Oração dá ao Diabo a oportunidade de por à prova os Apóstolos. É
por isso que eles fogem quando os soldados se aproximam para prender Jesus.
Daí a necessidade da graça divina - e, portanto, também da Oração - contra
todos os medos.3

Este aviso de Jesus seria desenvolvido novamente em uma outra
meditação, em 28 de Abril de 1811, neste Diário.
+++
Estas são as “Torrentes de Salvação” das quais participamos em toda Santa
Comunhão. Recebamos a Eucaristia na Santa Comunhão tão frequentemente
sejamos capazes ao longo destes meses de verão. Oremos uns pelos outros, e que
Deus ame a todos vocês!
Respeitosamente, no Senhor Misericordioso,
Pe. Joseph Henchey, CSS

Diretor Espiritual em Exercício

2
3

o

DaPonte, Meditações. Part IV, Med. 21, a meio caminho do 3 ponto.
Collectanea Stigmatina [Coletânea Estigmatina], I, pg. 224.
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Apêndice:
Calendário Estigmatino para o mês de Julho. Compilado e traduzido por Pe. Joseph
Henchey, CSS [1967]. Tradução para a lingua Portuguesa por Tereza Lopes, leiga Estigmatina.
Documentos anexos:
-

Sermon 4: The Passion [Reflections for the month of July] [Sermão 4: A Paixão
[Reflexões para o mês de Julho]

-

The Stigmata of Jesus Christ – Biblical & Theological Reflections [Os Estigmas de Jesus
Cristo – Reflexões Bíblicas e Teológicas]

-

The Redemptive Mystery of the Agony in Gethsemane [O Mistério Redentor da
Agonia em Getsêmani]

-

Relação dos Estigmatinos falecidos em Julho.

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

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

5
1826: Pe. Bertoni, que estava doente neste momento, escreveu a Madre Naudet,
dando alguns conselhos para seu retiro anual - ele pediu as orações dela pois
estava passando por reais dificuldades.
1835: Pe. Bertoni reuniu a Comunidade nos Estigmas e anunciou a todos que Pe.
Bragato estaria indo em breve para Praga, na Corte Imperial, como Confessor
da Imperatriz Marianna Carolina Pia di Savoia.
1846: Pe. Bertoni e todos nos Estigmas assinaram doando tudo o que Pe. Cartolari
havia tinha deixado para eles para o irmão do falecido, Antônio.
1871: Sessão de encerramento do 1º. Capítulo Geral - Pe. Rigoni foi escolhido
Ecônomo, mas estava hesitante em aceitar; finalmente, ele o fez. Pe.
Benciolini foi mantido como Vigário Geral.
6
1809: O Papa Pio VII foi confinado pelas forças de Napoleão.
1834: Luís Zocca deixou a Congregação "por bem, e com lágrimas nos olhos”.
1848: Dom Pedro Aurelius Mutti concedeu uma indulgência de 40 dias para uma
figura da Madre de Deus que Pe. Fedelini possuía.
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1869: Pe. Marani, Superior Geral, visitou Villazzano - notou-se que ele estava em
boa saúde.
1871: Pe. DaPrato, que havia auxiliado Pe. Marani por quase 11 meses, retornou aos
Noviços em Villazzano. Durante a sua ausência, Pe. Lenotti tinha assumido
seu antigo cargo de mestre de noviços.
7
1850: Nasceu Antônio Caucigh, logo nos arredores de Prepotischis, no alto da
montanha, a 45 minutos [caminhando] de Castelmonte.
1856: Pe. Marani partiu para Reichstadt para visitar Pe. Bragato.
1860: Antônio Caucigh recebeu o Sacramento da Confirmação.
1866: Nesta data, a 'Lei de Supressão" - destinada a Ordens Religiosas - foi aprovada
– e isso tornou legal o confisco das propriedades das Ordens Religiosas, tão
corretamente constituídas.
1888: Pe. Zandonai fez uma última tentativa de manter a Congregação em Bassano o bispo de Vicenza apoiou o seu plano, mas o Conselho Geral não pôde mais
manter o grupo lá.
8
1813: Angelo Allegri foi executado na Praça Navona, em Verona, depois de ter sido
absolvido sacramentalmente por Pe. Bertoni - Allegri havia sido condenado
por matricídio.
1830: Pe. Benciolini completou seu Curso de Educação de um ano e foi aprovado
para ensinar - ele havia alcançado as primeiras honras.
1854: Bispo Riccabona foi questionado pela Sagrada Congregação dos Bispos e
Regulares em Roma a respeito da Congregação nos Estigmas, que estava
buscando Aprovação Papal.
9
1808: Pe. Bertoni anotou em seu Diário Espiritual que, para levar adiante um
empreendimento que é verdadeiramente de Deus, nunca seria necessário
ofender qualquer virtude - Deus protege tudo o que é feito verdadeiramente
em Seu Nome.
1834: Pe. Marco Cavanis - que também era Conde - visitou Pe. Bertoni.
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1848: Pe. Lenotti pregou nos serviços regulares nos Estigmas - ele comentou que
nunca teve que pedir a atenção de quem vinha regularmente a estas
devoções.
1856: Pe. Marani conheceu Bispo Riccabona em Reichstadt - o bispo disse que o
bispo de Mantua havia manifestado o desejo de ter a Congregação em sua
diocese.
1871: Pe. Lenotti, eleito Superior Geral temporário, escreveu aos estudantes de
Villazzano para pedir suas orações - disse-lhes que a Congregação foi dividida
no corpo, mas não no espírito.
10
1866: Os noviços jesuítas estavam sendo alojados na Trinità com os noviços da
Congregação, pois o governo já havia tomado o seu Noviciado e propriedade.
Nesta data, Pe. Viscardini, SJ, seu mestre de noviços, disse-lhes que eles
deveriam estar prontos para sair de Verona a qualquer momento.
1869: Pe. Marani voltou a Verona, vindo de Villazzano.
1873: Nesta data, o governo assinou um decreto autorizando a sua própria agência
de Finanças a devolver a propriedade da Congregação que havia sido
confiscada em 29 de outubro de 1867.
11
1793: Nasceu Paulo Zanoli, filho de Felice - ele seria o primeiro irmão a entrar na
Congregação.
1808: Pe. Bertoni anotou em seu Diário Espiritual que, nesta data, após celebrar a
missa, ele experimentou uma fé viva de que Deus estava próximo,
juntamente com sentimentos de esperança - ele ofereceu seus próprios
sofrimentos em união com os de Cristo, pelos dissabores que ele ainda teria
que sofrer.
1833: Pe. Venturini foi para o Convento dos Santos José e Fidentius, para o serviço
memorial pela falecida Madre Madalena di Canossa [+ 10 de abril de 1833].
1835: Pe. Bragato escreveu de Innsbruch aos Estigmas.
1837: Pe. Bertoni escreveu à Irmã Bussetti, superiora das Irmãs da Sagrada Família,
e pediu suas orações - esta foi também a data de uma resposta Papal
concedendo indulgências especiais para os dias de festas especiais da
Congregação: 23 de janeiro; 17 de setembro; 04 de outubro.
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1899: Pe. Pio Gurisatti, Superior Geral, aceitou a Igreja que havia sido oferecida em
Lisboa e decidiu enviar para lá os Pes. Vivari e Pio Gabos, e Ir. Cesar Bonfanti.
12
1847: Pio IX aprovou a decisão da Sagrada Congregação de Indulgências, de 22 de
fevereiro de 1847, para prolongar as indulgências da Porciúncula.
1854: Foi recebida permissão para retornar o corpo de Pe. Bertoni do cemitério
próximo à Trinità e colocá-lo em uma urna de chumbo ou zinco para
sepultamento nos Estigmas.
1866: Os jesuítas partiram da Trinità no início deste dia, em direção a Bolzano.
1875: O enfermo Pe. Lenotti, Superior Geral, partiu dos Estigmas para Trento para
algumas semanas de descanso, e uma almejada cura.
13
1804: Nasceu nesta data Angelo Casella, em Monfuso.
1808: Pe. Bertoni escreveu que nunca devemos abandonar nossos amigos rebeldes,
pois a nossa amizade para com eles pode vir a ser o ponto de partida para a
sua conversão.
1813: Anna Randelli faleceu com a idade de 28 anos - ela era uma das Irmãs de
Madre Naudet, e Pe. Bertoni havia mostrado interesse em sua vocação.
1835: Chegou aos Estigmas uma carta de Pe. Bragato, de Innsbruch.
1875: Pe. Lenotti passou a ter a companhia Pe. Lanaro, também com a saúde
debilitada – ambos partiram para as águas de Rabbi, em busca de uma cura.
14
1808: Pe. Bertoni anotou em seu diário espiritual que só se deve agir para a glória
de Deus - a partir deste sentimento prossegue um verdadeiro desapego do
mundo.
1821: Um decreto governamental desta data concedeu permissão a Pe. Galvani, o
proprietário, para oferecer um serviço ao público na Igreja dos Estigmas.
1835: Pe. Bragato chegou a Viena às 4:30 horas da manhã, para assumir suas novas
funções na Corte Imperial.
1855: O Governo Imperial deu a sua aprovação para a Congregação nos Estigmas isso era exigido em adição à aprovação Igreja.
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1888: Pe. Tabarelli, que havia sido enviado a Roma por Padre Pedro Vignola,
Superior Geral, para obter Aprovação Papal, foi assegurado de que os
documentos que ele havia trazido com ele de Verona estavam nas mãos de
um Consultor da Sagrada Congregação dos Bispos e Regulares, um certo Pe.
João Maria Camilleri, OSA - por isso, nesta data, Pe. Tabarelli retornou a
Verona.
15
1809: Pe. Bertoni escreveu a Madre Naudet nesta data, dizendo-lhe que ela nunca
deve agir de acordo com a natureza, pois isso interrompe a obra de Deus.
1810: Nesta data, houve uma procissão de Transferência das relíquias de São
Gualfardo da Igreja do Santo Salvador para a dos Santos Firmo e Rústico. Pe.
Bertoni, Pe. Farinati e Pe. Gramego participaram desta cerimónia e
estabeleceram amizades que duraram por todas as suas vidas.
1811: Um tal monsenhor Ruzzenenti, Cônego da Catedral, e amigo do pai de Pe.
Bertoni, escreveu nesta data – neste mesmo dia, um certo Sr. Antônio
Micheletti proveu uma doação para que João Marani pudesse continuar os
seus estudos para o Sacerdócio.
1841: Papa Gregório XVI deu permissão para a abertura do Oratório da
Transfiguração nos Estigmas.
1872: A causa de Pe. Benciolini para a restauração da propriedade continuou até 14
de setembro – o Procurador Brasca sugeriu à Congregação que ninguém
nunca se referisse à Congregação como “uma ordem religiosa supressa", pois
a causa dependia do fato de que a Congregação nunca havia recebido
Aprovação Papal até aquele momento.
1902: Esta foi a data da carta assinada por José Marchesini que, mais tarde, seu
sobrinho, Luís, usaria no Tribunal em sua tentativa de contestar a vontade de
seu tio, que fez o Pe. Estêvão Rosa seu herdeiro.
16
1827: Monsenhor Dionisi assinou um documento afirmando que Francisco
Benciolini, estudante do 4º Ano de Teologia, devido a suas excelentes
qualidades e progressos nos estudos, apesar da sua tenra idade, poderia ser
promovido às Ordens Sacras.
1835: Pe. Bertoni escreveu à Irmã Bussetti, Superiora das Irmãs da Sagrada Família,
a concedendo todos os seus pedidos dela relativos à construção em Santa
Teresa.
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1854: Bispo Riccabona foi consagrado Bispo em Roma.
1856: Pe. Lenotti partiu para Milão para pregar um Retiro para as Irmãs em um
hospital de lá.
1881: Dom Daniel Comboni escreveu de El-Obeid, na África, recordando-se muito
de Pe. Marani, já falecido há cerca de 10 anos. Ele disse que o Pe. Marani não
havia estudado muito, e foi um pouco mesquinho e rude, mas, ainda ssim, foi
um Santo. Disse ainda que Pe. Marani derivava muito de Pe. Bertoni.
17
1856: Pe. Marani, afastado em Reichstadt, escreveu para a Comunidade nos
Estigmas. No decorrer desta carta, ele afirmou que Pe. Galvani tinha
realmente feito Pe. Bertoni o "proprietário" dos Estigmas, e dos outros
“lugares piedosos". Bispo di Canossa, no entanto, quando se alinhou com as
Irmãs da Sagrada Família em sua disputa com Pe. Benciolini, que se tornou o
proprietário com o falecimento de Bertoni, sentiu que Pe. Bertoni tinha
apenas a "utilização" desses lugares - e, portanto, Pe. Benciolini não detinha
os direitos de proprietário.
1896: Monsenhor Giovannini, Secretário do Núncio Apostólico, escreveu aos
Estigmas, pedindo alguns Sacerdotes para irem a Lisboa, para cuidarem de
uma Paróquia italiana lá. Esta foi a primeira oferta para Lisboa.
18
1832: Pe. Bertoni escreveu ao Pe.Rosmini para parabenizá-lo para as Constituições
que ele tinha escrito, e que Pe. Bertoni havia estudado. Pe. Bertoni disse a Pe.
Rosmini que todos nos Estigmas estavam muito edificados com o grupo de
seus homens que tinha ficado nos Estigmas.
1871: Um tributo comovente a Pe. Marani apareceu na edição desta data do Veneto
Católico.
1875: Pe. Lenotti, Superior Geral, em licença médica em Rabbi, escreveu a Pe.
Rigoni, dizendo-lhe para acompanhar o progresso que já havia sido feito no
empenho para obter a Aprovação Papal. Pe. Lenotti escreveu ainda que ele
invejava a oportunidade de Pe. Rigoni de ir a Roma.
19
1856: Um Oblato veio para ajudar com as Confissões no hospital onde Pe. Lenotti
estava pregando um retiro.
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1875: José Lenotti, irmão do Superior Geral, faleceu nesta data - ele e seu irmão, há
muito tempo eram membros do Oratório nos Estigmas. [O irmão dele, o
Superior Geral, iria segui-lo em uma morte prematura apenas cerca de 6
semanas depois, em 05 de setembro de 1875].
20
1813: Nasceu Luís Maestrelli - ele estava para se tornar Sacerdote e, com o Pe.
Antônio Provolo, viria a encontrar os Filhos de Maria - ele foi auxiliado
frequente em vida por Pe. Bertoni.
1827: Pe. Bertoni escreveu a Madre Naudet expressando a sua gratidão pelas
orações do 'Santo Príncipe', Alexandre Emmerick. Pe. Bertoni disse a Madre
Naudet que tudo o que temos, na realidade, pertence a Cristo.
1833: A Congregação de Madre Naudet recebeu aprovação do Bispo. 4
1835: A primeira carta de Pe. Bragato aos Estigmas, de Viena, chegou neste início de
noite, por volta de 18:30 horas.
1864: O estudo de Santo Tomás pelos noviços da Congregação começou nesta
quarta-feira - esta prática foi interrompida quando Pe. Lenotti se tornou
Superior Geral, em 1871.
1866: Vitória em Lisca, no Adriático – a Luterana Prússia havia derrotado a Áustria, e
o Veneto foi entregue a Napoleão III, que o entregou a Victor Emmanuel II.
1870: O Tribunal de Apelações em Lucca proferiu uma decisão que não foi muito
favorável à Congregação em seu empenho para reaver a sua propriedade. Pe.
Lenotti afirmou que a batalha legal continuaria.
21
1854: O decreto permitindo a exumação do corpo de Pe. Bertoni chegou aos
Estigmas. Seu corpo estava para ser trazido de volta para os Estigmas.
22
1854: Bispo Riccabona escreveu uma carta entusiasmada de recomendação em
favor da Congregação. Ele disse que somente conhecia Pe. Bertoni por sua
reputação, mas que a sua Congregação havia feito muita coisa boa na Diocese
de Verona.
4

O Epistolario [p. 287] atribui a este fato a data 20 de julho de 1833 – enquanto a Breve
Cronaca, I, [p. 45] atribui a data de 20 de outubro de 1833.
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1859: Pes. Lenotti, Rigoni e Vignola retornaram aos Estigmas após 39 dias seguidos
de pregação nas montanhas, em pequenas aldeias, preparando para a Visita
Pastoral do Bispo. Alguns dos lugares que eles pregavam foram: San Rocco di
Piegara, Revere di Vole, Tregno, Cogollo, Badia, Selva di Tregno, Mizzele,
Pigosse, Castagno, Trezzalano, Moruri, Cancelle e Salina.
1873: Pe. Lenotti, Superior Geral, apressou-se para ao lado do leito de Pe. Sterza,
que estava gravemente doente – o jovem Paulo Gradinati ficou
profundamente impressionado pela solicitude de Pe. Lenotti para com os
membros enfermos da Congregação, e isso causou uma boa impressão sobre
ele, que ele nunca esqueceu.
1882: Desgastado por longos anos de trabalho, o santo Bispo de Parma, Dom
Domingos Villa, faleceu nesta data - a Congregação perdeu um amigo
querido.
1883: Os jovens estudantes do Oratório participaram da Missa de um mês do
falecimento de Pe. Carlos Zara nos Estigmas.
23
1809: Haveria uma outra indicação na anotação do Diário de Pe. Bertoni, nesta
data, que ele vinha pensando em estabelecer uma Congregação; ele escreveu
que não queria negligenciar de nada, ou ser descuidado na realização de
qualquer inspiração que Deus lhe estava enviando.
1811: Madre Naudet anotou em seu Diário Espiritual que seu Diretor Espiritual, Pe.
Bertoni, era inspirado por Deus, e jurou que lhe obedeceria.
1826: Pe. Bertoni escreveu ao Cardeal Castiglioni pedindo a sua sanção em algumas
reformas empreendidas em Verona. Ele havia esquecido de pedir permissão
para este trabalho anteriormente - Cardeal Castiglioni era o Cardeal [do
Tribunal] Penitenciário.
24
1808: Pe. Bertoni anotou em seu Diário Espiritual que o tempo não volta; ele
resolveu fazer o melhor uso do que foi oferecido a ele.
1809: Pe. Bertoni observou nesta data em seu Diário que ele tinha que se preparar
para uma guerra terrível contra o inferno - para atrair as graças do céu, ele
precisava de uma grande humildade e um grande desprendimento deste
mundo.
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1813: Pe. Bertoni disse a Madre Naudet, em sua carta desta data, que ele havia lido
os documentos dela para o Vigário Geral da Diocese, e ele estava muito
satisfeito com as suas idéias e espírito.
1835: Pe. Gramego ficou gravemente doente.
1854: Os soldados que haviam ocupando os Estigmas por quase quatro anos
partiram nesta data. A ordem foi dada a eles pelo decreto do governo que
concedeu a aprovação civil para a Congregação.5
1873: A agência de financiamento do governo finalmente devolveu a propriedade
confiscada ao Pe. Benciolini nesta data, terminando assim a batalha de seis
anos.
25
1803: Nasceu Inocêncio Venturini, filho de André.
1813: Pe. Bertoni escreveu a Madre Naudet, nesta data, dizendo-lhe que havia
escrito ao Vigário Geral, que havia mostrado tanto interesse em sua
Congregação. A carta também continha uma série de idéias de Pe. Bertoni
sobre educação e nela foi encontrada uma declaração de Pe. Bertoni
frequentemente citada aos estudantes da Congregação: É melhor saber um
pouco, mas bem - do que muito, mas confusamente!
1822: Pe. Modesto Cainer foi admitido na Congregação hoje. 6
1871: Pe. Lenotti foi para Villazzano para alguns dias de férias com os alunos da
Congregação.
1883: Pe. Bellino Carrara escreveu ao Superior Geral, Pe. Pedro Vignola, de Trento,
informando a ele que estava tudo pronto para a sua [de Pe. Carrara] entrada
na Companhia de Jesus.
26
1801: Pe. Bertoni pregou sobre o orgulho; ele disse que é um vício ao qual Deus
resiste. Ele exortou a todos a serem humildes sob a poderosa mão de Deus.
1825: Pe. Bertoni estava enfermo neste momento - o imperador Francisco I estava
visitando Veneza.
5

CS I, p.87 atribui 23 de junho de 1854 como a data de partida dos soldados; a mesma fonte, na p. 512, atribui
24 de julho de 1854 como esta data.
6
BC, I, p. 36 atribui 25 de julho de 1822 como a data de sua entrada; CS I , p. 458, atribui 25 de julho de 1824
como esta data.
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1858: Pe. Marani foi ungido uma segunda vez, pois ele estava gravemente doente,
com uma febre.
1906: Pe. Antônio Della Porta mudou-se para a casa paroquial da Catedral de São
Miguel em Springfield, Massachusetts - e assumiu os cuidados com os
Italianos da cidade, que era antes atribuída a um certo Pe. Kelley [um exaluno do Pe. Tabarelli em Roma].
27
1816: Esta foi o dia do testamento de um certo José Bellotti, que deixou os lugares
piedosos [os Estigmas, o Convento de Santa Teresa, a Trinità e o Dereletti]
para Pe. Galvani - com a condição de se fazerem escolas nestes locais, e de
que uma certa Ursula Spina, por muito tempo governanta na casa Bellotti,
continuasse lá até a sua morte.
1865: “Mudança de Comando" - Pe. DaPrato tornou-se Mestre de Noviços no lugar
de Pe. Lenotti, nesta data.
1873: Pe. Sterza estava fora de perigo, então Pe. Lenotti deixou Trento.
28
1816: Madre Naudet escreveu a Pe. Galvani, oferecendo-se para comprar dele o
Convento de Santa Teresa. Pe. Galvani não aceitou a oferta.
1825: Pe. Bragato manifestou a intenção de retornar à Congregação. Durante seus
anos distante da Congregação, ele fez Votos Privados a seu confessor, Pe.
Bertoni.
1853: Quatro Missas foram oferecidas ao moribundo Pe. Gramego.
1855: Um dia feliz nos Estigmas – foi recebida a notícia da aprovação da
Congregação pelo Soberano. A aprovação,de fato, havia sido concedida duas
semanas antes.
1869: Pes. Lenotti e Vicente Vignola partiram para pregar uma Missão em São Zeno,
Val di Non, Trento.
1875: Pes. Lenotti e Lanaro partiram de Rabbi para Trento.
29
1809: Pe. Bertoni escreveu em seu Diário Espiritual que, se ele tivesse coragem, a
tentação cessaria para ele.
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1834: Luís Ferrari entrou com a idade de 14 anos e usou o quarto que era de Luís
Zecca, que havia partido 18 dias antes. 7
1860: Foi celebrada nos Estigmas uma Missa pelo primeiro mês após o falecimento
de Pe. Carlos Fedelini. Pe. Giacobbe prestou um tributo a ele, como ‘um
Diretor do Oratório para nunca ser esquecido’.
1871: Pe. Lenotti voltou de Villazzano a Verona, após quatro dias de férias lá com os
Estudantes.
1883: Nasceu João Batista Zaupa, em Chiampo, perto de Vicenza.
30
1808: Pe. Bertoni anotou em seu diário espiritual que cada um deve escolher um
santo com uma vocação semelhante para usar como um espelho - desta
forma, pode-se encontrar matéria para Confissão diária. Pe. Bertoni escolheu
Santo Inácio de Loyola.
1809: Pe. Bertoni observou nesta data, em seu Diário Espiritual, que a resolução é
necessária na vida espiritual - é preciso estar em guarda contra resoluções
sem convicção.
1836: Faleceu nesta data o pai do Pe. Inocêncio Venturini - Pe. Venturini orou a São
José por ele.
1853:

Faleceu nesta data o Pe. Miguel Angelo Gramego.

1854: O corpo de Pe. Bertoni foi devolvido aos Estigmas e colocado para repousar
no corredor central da Igreja. Pe. Giaccobbe deu um sermão emocionante
nesta ocasião. Pe. Marani, Superior Geral, estava afastado, em Roma.
1855: Pes. Lenotti e DaPrato retornaram de Peschiera, onde estiveram ajudando as
vítimas de cólera. Foi observado o 1º aniversário do retorno do corpo de Pe.
Bertoni aos Estigmas.
31
1813: Pe. Bertoni escreveu a Madre Naudet, dizendo-lhe que que os estudos são um
meio de ampliar a glória de Deus.

7

BC I, pg. 46, atribui 24 de julho de 1834 como a data de sua entrada; CS I , p. 462, atribui 29 de julho de 1834
– assim como CS III, p. 17.
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1825: Pe. Bragato manifestou novamente a sua intenção de retornar à
Congregação. [Ele havia partido em 14 de Junho de 1819, e, afinal, realmente
retornou, em 30 de outubro de 1828].

†
†††
†

