Seminário Mundelein
1000 East Maple Avenue
Mundelein IL 60060 EUA
5 de Agosto de 2018

Caros Leigos Estigmatinos,
Dentre os registros no calendário de agosto, há um de 5 de agosto de 1874: a
convocação para o 6º Capítulo Geral. Nas atas desta Reunião de tanto tempo atrás é
sentida uma necessidade profunda destes jovens Missionários Apostólicos de
estabelecer a Missão Apostólica para a Comunidade fora de sua pátria:
1874:

O 6º Capítulo Geral foi convocado nesta data, para discutir o pedido de Pe.
Francisco Sogaro para deixar a Congregação. A votação foi realizada e foi dada
permissão a ele, por 5 - 1. Pe. Lenotti sentiu profundamente sua partida, e por isso
esteve olhando mais a sério para uma possível Campo de Missão Estrangeira para
a Congregação, para satisfazer este aspecto da Vocação Estigmatina,
particularmente entre os jovens talentosos membros.

Esta Reunião foi marcada pela dolorosa correspondência do Pe. Francisco
Sogaro [que mais tarde se tornou Núncio Apostólico para a África como “Padre
Comboniano] e Líder da Diplomacia do Vaticano, como Arcebispo].
Nosso saudoso Confrade, Pe. Cornelio Fabro, CSS refletiu profundamente
sobre o Carisma de Pe. Bertoni em um Simpósio realizado em homenagem a São
Gaspar no Instituto Angélico em Roma, poucos dias antes de sua canonização. Em sua
reflexão, Pe. Fabro destacou o papel único do “Sofrimento” físico de São Gaspar, que
considerou como “formativo” no desdobramento e desenvolvimento do Carisma do
Fundador por toda a sua longa vida, e como isto influenciou a formação do carisma
do Fundador em seu próprio coração e mente, durante toda a sua vida.
Para reflexão, e esperançosamente para uma melhor Apreciação do carisma
do Fundador, submeto novamente um estudo que ofereci sobre o importante papel
que o “Progresso” teve nesse carisma, que assumiu uma variedade desafiadora de
elementos: Espiritual, Intelectual, Jurídico e Apostólico. Ao longo de suas
Constituições Originais, e de sua longa vida, Pe. Gaspar esteve profundamente
comprometido com o grande esforço real do estudo. Nos dias passados nos
seminários, não foi fora de costume ouvir debates reflexivos enxergarem um vínculo
real entre o “Altar do Sacerdócio em Jesus Cristo” – e o “Altar do Posto de Estudo”,
para cooperar com a graça em habilitar uma pessoa a ser ainda mais capacitada para
a ampla e desafiadora Missão Apostólica idealizada por São Gaspar – na jornada por
toda a vida de assumir a mente de Jesus Cristo” [Fl 2,5 ss.].
Na esperança de oferecer uma pequena contribuição para a reflexão sobre
este ideal, submeto um estudo, feito anteriormente, sobre “Progresso” em São
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Gaspar – e também uma conferência espiritual sobre a necessidade de estudo
profundo na vida dos sacerdotes de hoje. Esta foi uma reflexão que apresentei na
Faculdade Norte-Americana em Roma durante o ano do “Grande Jubileu” do ano
2000.
Que Deus nos abençoe a todos no nosso crescimento no carisma de São
Gaspar Bertoni.
Respeitosamente, no carisma de São Gaspar Bertoni,
Pe. Joseph Henchey, CSS

Diretor Espiritual em Exercício
Apêndice:
Calendário Estigmatino para o mês de Agosto. Compilado e traduzido por Pe. Joseph
Henchey, CSS [1967]. Tradução para a lingua Portuguesa por Tereza Lopes, leiga Estigmatina.
Documentos anexos:
-

The Consecrated Study of Priests, Growing Friendship with Jesus Christ - and the
Grand Jubilee – by Rev. Joseph Henchey, CSS – Angelicum, 1998.
[O Estudo Consagrado de Sacerdotes, crescendo na amizade com Jesus Cristo – e o
Grande Jubileu – por Pe. Joseph Henchey, CSS – Angelicum, 1998.]

-

St. Gaspar Bertoni: The Challenge of Continuing Conversion, On-Going Formation.
Spiritual, Intellectual, Juridical, Missionary Development. Apostolic Missionaries for
the Assistance of Bishops. By Rev. Joseph Henchey, CSS [2014].
[São Gaspar Bertoni: O Desafio de Contínua Conversão, Contínua Formação.
Desenvolvimento Espiritual, Intelectual, Jurídico, Missionário. Missionários Apostólicos
em auxílio aos Bispos. Por Pe. Joseph Henchey, CSS [2014].]

-

Relação dos Estigmatinos falecidos em Agosto.

†
†††
†
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AGOSTO
1
1847: Pe. Lenotti começou a ajudar Pe. Fedelini com os serviços de domingo para o
Oratório nos Estigmas.
1853: Pe. Benciolini começou uma série de Missas Gregorianas para o falecido Pe.
Gramego.
1854: Pio IX assinou uma Resposta Oficial autorizando um período prolongado para
as indulgências Jubilares.
1856: Um órgão que havia sido comprado na empresa Delorenzi de Vicenza foi
instalado nos Estigmas.
2
1840: Este foi o último dia das férias anuais de Pe. Bragato nos Estigmas.
1872: Pe. Lenotti, Superior Geral, escreveu uma carta aos alunos em Sale di Povo,
dizendo a eles para desenhar uma lição da profissão de advogado e, em
particular, do Procurador Brasca. Ele disse que os advogados muitas vezes
tem de praticar uma humildade heróica e eles têm que tomar o "banco de
trás", mesmo depois de realizações extraordinárias. Ele exortou os alunos a
um esforço extra na prática do silêncio.
1875: Pe. Lenotti estava em Trento, tendo acabado de voltar de Rabbi. Ele disse que
teve que passar vários dias na cama e não foi nem mesmo capaz de rezar su
Breviário. Ele disse que se sentia como um ‘Padre Hebraico'- e expressou
preocupação para com as famílias de seus dois irmãos - José [recentemente
falecido] e Francisco.
3
1808: Francisco Luís Bertoni [pai de Pe. Bertoni] e seu maior credor, Júlio Carra,
chegaram a um tipo de acordo nesta data.
1829: Condessa Isabella Settala, filha de um Conde, entrou para a Congregação de
Madre Naudet.
1857: Alguns padres estavam partindo para missões na África, e vieram aos
Estigmas para fazer o seu retiro antes de partirem. Eram: Pes. João Beltrami,
Daniel Comboni, Alexandre Dal Bosco, Angelo Melotti e Francisco Olibeni.
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4
1853: As autoridades Provinciais em Veneza negaram o pedido de Pe. Marani para
ter o corpo de Bertoni de volta aos Estigmas, então Pe. Marani apelou a
Viena.
1866: Sábado - o Noviço Antônio Caucigh participoum das recreações habituais de
sábado à tarde no Noviciado - ninguém suspeitaria nesta data que, apenas
uma semana depois, ele estaria morto!
1872: Pe. Vicente Vignola e Pe. Bassi haviam recebido permissão se ausentarem da
Casa do Estudante em Sale di Povo por alguns dias. Pe. Lenotti escreveu e
pediu-lhes para ter certeza de que não haveria diminuição da disciplina
enquanto eles estavam fora.
1874: Um jovem aspirante de grande promessa faleceu nesta data em Sale di Povo,
com a idade de 17 anos - seu nome era Aquiles Anselmo Brunati. Seu tributo
foi oferecido pelo Superior, Pe. V. Vignola.
5
1874: O 6º Capítulo Geral foi convocado nesta data, para discutir o pedido de Pe.
Francisco Sogaro para deixar a Congregação. A votação foi realizada e foi
dada permissão a ele, por 5 - 1. Pe. Lenotti sentiu profundamente sua partida,
e por isso ele esteve olhando mais a sério para uma possível Campo de
Missão Estrangeira para a Congregação, para satisfazer este aspecto da
Vocação Estigmatina, particularmente entre os jovens talentosos membros.
6
1839: Pe. Bertoni escreveu para Matilde di Canossa, Vigária das Irmãs da Sagrada
Família, pois ele queria construir uma escola próxima ao muro dos Estigmas.
1866: Segunda-feira - Festa da Transfiguração - Antônio Caucigh recebeu a
comunhão com a comunidade. [Naquela época, os Noviços recebiam a
Comunhão somente aos domingos, mas foi concedida uma permissão
especial para esta Festa]. Após o jantar, ele disse ao Pe. DaPrato que ele tinha
uma dor de cabeça, e foi dada a ele permissão para ir se deitar.
1874: Pe. Lenotti, Superior Geral, falou aos estudantes de Teologia sobre
humildade.
1875: O presidente do Equador, Garcia Moreno, foi assassinado. Anteriormente, ele
havia feito uma oferta para pagar as despesas por quaisquer missionários que
viessem para o seu país - a oferta foi seriamente considerada por Pe.Lenotti.
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7
1814: Caiu Napoleão - os Jesuítas foram re-estabelecidos. Pes. Gramego e Farinati
queriam ir para Roma para se juntar aos Jesuítas, mas Dom Liruti estava
relutante em conceder-lhes permissão.
1838: Pe. Bertoni completou o pagamento de Sezano através do Dr. Lourenço
Maggi, com 110.000 Liras Austríacas.
1853: Pe. Bragato escreveu ao Pe.Marani, dizendo-lhe que ele esperava que ainda
estivesse sendo considerado nos Estigmas como ‘um Irmão muito obediente e
também afetuoso', apesar de seus 18 anos de ausência da Comunidade.
1866: O estado de saúde de Antônio Caucigh no Noviciado da Trinità pareceu estar
piorando.
1869: A Santa Sé concedeu permissão à Congregação para ordenar alguns de seus
membros neste ano sem o título canônico de Mensa Communis.
1874: Os membros da Congregação – cercada de dificuldades - redigiram uma carta
a Pe. Lenotti, na qual afirmaram a sua fidelidade.
1875: Pe. Lenotti, Superior Geral, enfermo em Trento, escreveu novamente aos
Estigmas, pedindo suas orações para que ele pudesse voltar para casa.
8
1816: Teodora Campestrini deixou as Irmãs Salesianas de Malo e retornou a Verona,
esperando que pudesse iniciar seu próprio Convento em Santa Teresa; ela
passou a residir com Madre Madalena di Canossa.
1866: Antônio Caucigh começou a manifestar sinais que deram motivo para alarme
- neste dia, sua fala se tornou confusa.
1874: A carta redigida por membros da Congregação, prometendo a sua fidelidade,
foi entregue ao Superior Geral, Pe. Lenotti.
1877: Para aceder aos desejos do Bispo di Canossa '[mas, muito contra a vontade da
Congregação], Pe. Pedro Vignola, Superior Geral, vendeu a Trinità a Clara
Peranzoni, Superiora das Irmãs Ottolini.
9
1808: Pe. Bertoni escreveu em seu Diário Espiritual que murmúrios muitas vezes
usam a máscara da caridade; às vezes, sob a máscara das nobre virtudes do
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zelo e caridade esconde-se o amor-próprio - que terá de pagar a Deus por
isso.
1825: Imperador Francisco I deixou Veneza, onde ele havia estado para uma visita.
1838: Pe. Bertoni ofertou toda a propriedade ao Papa Gregório XVI. Uma
testemunha ocular afirmou que, quando o Papa recebeu esta oferta, ele
observou com lágrimas nos olhos que a conduta de tais sacerdotes na Igreja
deu-lhe coragem para continuar.
1857: Pe. Marani estava hospedado no Dereletti para dar espaço nos Estigmas para
os Sacerdotes em Retiro. Pe. Daniel Comboni, um dos retirantes, veio
consultar Pe. Marani. Ele parecia um tanto temeroso dele, mas foi
encourajado por Pe.Benciolini. Pe. Marani colocou-o à vontade e foi de
grande ajuda para ele. Muitos anos mais tarde, como Prefeito Apostólico
para a África Central, Monsenhor Comboni lembrou deste dia.
1858: Pes. Lenotti, Rigoni e Benciolini terminaram a sua missão na Catedral em
Pádua, que contou com a presença do Bispo e os Cônegos. O Bispo foi muito
efusivo em seus agradecimentos e apreciações.
1866: Neste dia, Antônio Caucigh foi visitada pelo médico, que ordenou uma
sangria. O jovem noviço reclamou e esbravejou em seu delírio sobre o Papa e
seus algozes.
1869: Pe. Marani, um experimentado idoso de 79 anos, escreveu pedindo
permissão para guardar o Santíssimo Sacramento em sua casa de exílio, a
casa de sua sobrinha viúva, a Sra. Massalongo.
10
1837: Algumas propriedades em Sezano que um dia pertenceram à Olivetani, uma
congregação religiosa, foram colocadas à venda. Dom Grasser afirmou que,
uma vez que qualquer propriedade era de propriedade da Igreja, deveria ser
mantida por ela - Pe. Bertoni tomou isso como um comando, e decidu sobre
comprá-la.
1849: Este foi o dia do testamento de Pe. Brugnoli – ele afirmou que, quando veio
para os Estigmas, não tinha nada. Então, tudo o que ele tinha agora, ele
deixava para os Estigmas, exceto as espórtulas pelas 200 Missas a serem
celebradas até 3 meses de seu falecimento.
1854: Pe. Marani visitou o Sub-Secretário da Sagrada Congregação dos Bispos e
Regulares em Roma e foi assegurado de que os documentos que ele tinha
trazido de Verona estavam sendo examinados por Pe. João Perrone, SJ, um
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Consultor, que daria o seu parecer em tempo devido. O Sub-Secretário estava
muito preocupado com a aparência de Pe. Marani. Ele parecia muito
desconfortável.
1866: Antônio Caucigh piorou ainda mais - ele foi ungido e seu delírio cessou. Ele
falou com o Irmão Enfermeiro que o atendia dia e noite, e frequentemente
mencionado a festa da Assunção que se aproximava.
11
1827: Faleceu Dom Inocêncio Liruti - a Diocese foi governada por Monsenhor
Dionísio e o Capítulo.1
1845: Um Sacerdote em Penitência foi enviado a Pe.Bertoni para fazer um retiro de
oito dias.
1866: Na manhã deste sábado, por volta de 4:30 horas, faleceu o Noviço Antônio
Caucigh, na presença de Pe. DaPrato, seu Mestre dos Noviços por cerca de
duas semanas; também estavam presentes Pe. Lenotti, que havia sido seu
guia por quatro anos nos Estigmas, e outros.
1875: Pe. Lenotti, Superior Geral, escreveu ao Pe. Rigoni sobre uma oferta para a
Congregação que havia sido feito por Dom Domingos Villa, Bispo de Parma.
12
1810: Um certo Pe. DelBusna recebeu uma carta do Monsenhor Doria, 'Maestro di
Camera’ para o Papa Pio VII, contendo uma Bênção para o grupo de Madre
Naudet.
1836: Um certo Pe. David Fernarelli faleceu de cólera – ele estava lotado na
Paróquia de São Lourenço, e foi Confessor no Seminário.
1857: Os Missionários, antes de sua partida, concluíram o seu Retiro nos Estigmas e
foram agora definidos para a África. Estes homens causaram uma profunda
impressão em Pe. Lenotti.
1876: A Congregação sofreu uma grande perda neste dia, com a morte do Pe.
Lourenço Pizzini, com a idade de apenas 28 anos. O jovem brilhante
dominava Francês, Espanhol, Alemão e Inglês - sua morte causou por ora uma
parada abrupta no aspecto Missionário Estrangeiro da Congregação naquele
momento.
1

BC I, p. 42: atribui 21 de agosto de 1827 como a data de sua morte; mas CS I , p. 106, atribui 10 de agosto ; o
Epistolario , pp. 215 e 347 atribui 11 de agosto.
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13
1869: Pe. Marani empreendeu uma outra viagem de Verona a Villazzano - estas
viagens estavam se tornando cada vez mais difíceus para ele. Pe. DaPrato,
neste mesmo dia, teve que fazer uma viagem a Verona devido a negócios.
1870: Pe. Marani, Superior Geral, foi ungido nesta data.
1893: Miguel Ângelo Zanetti foi ordenado Sacerdote nesta data - no mesmo dia, a
Paróquia da Trinità comemorou o fato de que Pe. Giaccobbe havia servido a
Paróquia por 50 anos.
14
1840: Pe. Bragato escreveu novamente de Viena - era muito frequente a
correspondência entre Verona e Viena nesta época: Pe. Marani, mais tarde,
viria a destruir todas estas cartas entre Pe. Bertoni e Pe. Bragato por medo do
governo, que um dia seria hostil em Verona.
1842: Pe. Cainer celebrou Missa nesta data, pela primeira vez em muitas semanas.
1843: Este foi o dia do testamento de Teresa Borghetti Cartolari, Mãe do Pe.
Francisco Cartolari – este testamento fez dos Estigmas, do Instituto de São
Silvestre e do Instituto para Surdos-Mudos os beneficiários desta extensa
propriedade.
1866: Os Estudantes da Congregação deixaram a Trinità e Verona nesta data, e
fixaram residência em Villazzano, na Diocese de Trento. Dom Riccabona havia
oferecido o uso de sua residência de verão à Congregação para seus
Estudantes.
15
1799: Pe. Nicola Paccanari [a figura mais controversa na história de vida de Madre
Naudet] instituiu uma Congregação que ele chamou de "Madames da Fé."
Santa Madalena Sofia de Barat continuaria este instituto como as "Madames
do Sagrado Coração”. Madre Naudet desenvolveria o ramo italiano como as
“Irmãs da Sagrada Família”.
1825: Pe. Bragato afirmou que ele havia renovado seus votos privados a "D.G." isto parece significar Don Gaspare, Pe. Bertoni.
1847: Festa da Assunção - Pe. Lenotti fez um sermão para os membros do Oratório ele disse aos jovens que, ao orarem, imaginassem que Maria estava ajoelhada
ao lado deles, orando com eles; então, a sua oração seria sempre humilde e
confiante.
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1867: Os exames foram concluídos, e Pe. Marani partiu para a 'Itália', ou seja,
Verona.
1875: Pe. Lenotti, Superior Geral, enviou uma Carta Circular à Congregação - que
seria a última. Ele pediu voluntários para as Missões Estrangeiras, pois Pe.
Rigoni havia acabado de fazer alguns contatos bem sucedidos em Roma ,
incluindo o Cardeal Franchi. Pe. Lenotti pediu que aqueles que se inclinassem
deveriam se oferecer antes do final do próximo mês de setembro infelizmente, ele viria a falecer no 5º dia daquele mês! Ele encorajou os
membros a estudar alemão e também sueco. Sua carta foi assinada de San
Bernardino Vecchio, Trento.
1893: Pe. Zanetti celebrou a sua primeira Missa nos Estigmas.
16
1839: Festas em honra a São Zeno, Padroeiro da Diocese de Verona, começaram
aqui. Na Catedral, um Capuchinho pregou o culto da manhã, e um Jesuíta à
noite. Pe. Bertoni pregou em uma Novena de São Zeno.
1867: Pe. Marani estava de volta a Verona, e declarou que estava muito feliz pois
nenhum dos Estudantes em Villazzano havia fracassado em seus exames.
1870: Chegou notícia em Villazzano que Pe. Marani havia sido ungido. Pes. Lenotti e
DaPrato partiram imediatamente para Verona. Pe. DaPrato ficou com Pe.
Marani até a sua morte, quase 11 meses depois - Pe. Lenotti ficou em seu
lugar em Villazzano como Mestre de Noviços, função que tinha
desempenhado de setembro de 1855 a julho de 1865.
17
1792: Francisco Bertoni entregou a administração das finanças da família, e
prometeu não interferir novamente - uma promessa que ele não cumpriu.
1805: Pio VII aceitou a renúncia do bispo Avogadro como bispo de Verona.
1808: Pe. Bertoni escreveu em seu Diário Espiritual que, em matéria de uma
vocação religiosa, é melhor deixar isso para Deus - é melhor para aceitar a
vontade de Deus em que acontece, do que tentar antecipá-la.
1816: Pe. Bertoni escreveu a Madre Naudet e disse-lhe que o Pe. Galvani tinha lhe
oferecido os Estigmas e dos outros lugares piedosos. Pe.Marani foi instando-o
a aceitá-los.
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1834: Madre Leopoldina Naudet morreram neste dia . Pe. Bertoni escreveu uma
carta de condolências à Irmã Sophia Gagnere. As Irmãs que se refere a esta
carta como 'preciosa'.
1841: Pe. Odescalchi, SJ, aposentado Cardeal Vigário de Sua Santidade, faleceu hoje
em Modena.
1866: Um grupo de estudantes da Congregação deixou Verona para Villazzano.
1905: Em uma sessão do Conselho Geral, Pe.Gurisatti, Superior Geral, concedida a
permissão para Pe. Luchi e Pe.Antônio Dalla Porta de sair para o Estados
Unidos da América.
18
1831: Pe. Bertoni escreveu a Madre Naudet para lhe dizer que a construção em
Santa Teresa estava colocando em risco um muro nos Estigmas.
1845: Um certo Pe. Polidoro escreveu a Pe. Bertoni, dizendo-lhe disse que o Padre
que estava realizando sua penitência havia ido para Confissão.
1857: Pe. Marani foi para a Vila Imperial, em Strà.
1866: Pe. Lenotti chegou a Villazzano com um grupo de Estudantes. Eles
trabalharam duramente para preparar a casa de verão do Bispo para o
restante da Comunidade.
1886: Pe. Luís Tommasi escreveu nesta data que o pequeno livro que ele estava
preparando sobre as vidas dos primeiros Padres e Irmãos estava sendo feito
com muita pressa. Ele tinha que estar pronto dentro de um mês, para o
Jubileu de Ouro do Superior Geral [Pe. Pedro Vignola] no próximo mês. 2
1905: Pe. Antonioilli estava supervisionando a construção da Casa de Acolhida dos
Estudantes no distrito ”Acquabella" de Milão.
19
1828: Cardeal Castiglioni respondeu a carta de Pe. Bertoni do dia 23 de julho p.p. ,
em que ele havia dado um relato das atividades nos Estigmas.
1831: Pe. Bertoni escreveu a Madre Naudet, dizendo-lhe da sua dificuldade em
encontrar algum conselho profissional competente em suas dificuldades de
construção.
2

Este pode ser o pequeno livro utilizado para o documento Early Biographies [Biografias dos Tempos Iniciais],
publicado no website A Tribute to St. Gaspar Bertoni [‘Tributo a São Gaspar Bertoni’] [www.st-bertoni.com], na
seção Stigmatine History [‘História Estigmatina’].
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1839: Pe. Bertoni pregou, por sua vez, na Catedral, na Novena Solene em honra a
São Zeno, Padroeiro de Verona.
1845: Pe. Bertoni escreveu a Dom Mutti que o Padre que ele havia enviado a ele
nos Estigmas havia feito o seu retiro de oito dias muito bem.
1862: Pes. Lenotti e Benciolini começaram dois Retiros distintos para o Clero da
Diocese de Udine. Nestes dois Retiros, eles iriam pregar para mais de 350
Padres, incluindo o Arcebispo Trevisanato, Bispo de Udine, que havia sido
nomeado Patriarca de Veneza.
1866: Um dos irmãos acompanhou o último dos Estudantes de Verona a Villazzano.
20
1808: Pe. Bertoni escreveu que é uma boa prática tratar com os outros no nível
deles, se a intenção é trazê-los para o nosso próprio.
1817: Foi comprada, nesta data, uma quantidade de madeira serrada para a
construção de bancos domésticos, ou de Igreja, para os Estigmas.
1831: Pe. Bertoni escreveu novamente a Madre Naudet, pois ele estava muito
preocupado com a construção em Santa Teresa chegando tão perto do muro
nos Estigmas.
1858: Os padres começaram uma Missão na paróquia Santa Cruz em Padova: os
Capuchinhos tinham uma Casa nas proximidades, e foram de grande ajuda
para ouvir confissões.
1864: Pe. Benciolini apresentou o seu litígio com as Irmãs da Sagrada Família à
Santa Sé. Este foi então remetido de volta ao Bispo di Canossa, que já haviam
se aliado com as Irmãs. O Bispo escreveu a Roma que ele estava surpreso que
os Padres nos Estigmas estavam tão insistentes sobre os seus direitos!
1875: Pe. Rigoni foi a Trento para acompanhar o enfermo Pe. Lenotti, Superior
Geral, de volta a Verona.
21
1847: Por causa da saúde debilitada do Pe. Fedelini, Pe. Bertoni estava temeroso em
deixar a Congregação.
Um teatro próximo aos Estigmas causou alguma consternação lá, que
provaria com o tempo de ser uma distração para os estudantess que ali
estudavam.
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1856: Pe. Marani retornou a Verona, de Reichstadt.
1899: O Processo Diocesano da causa de Pe. Bertoni foi concluído em Verona, e foi
enviado para a Sagrada Congregação dos Ritos, em Roma. Pe. Tabarelli
sucedeu Pe. Giácomo Marini como Postulador.
22
1854: Pe. Marani, em Roma, obeve da Sagrada Congregação das Indulgências um
favor para o Altar Principal da Igreja de Santa Maria del Giglio, fazendo dele
um “altar privilegiado”.
1904: Pe. José Zandonai sofreu outro ataque de apoplexia, e desta vez foi fatal. Para
o ano escolar recém-concluído, ele havia ensinado História da Igreja para os
Estudantes da Congregação.
23
1840: Uma outra carta de Pe. Bragato chegou para Pe. Bertoni nos Estigmas.
1875: A conselho do médico, Pe. Lenotti foi para Sezano com Pe. Rigoni. Pe. Rigoni
escreveu que eles estavam aguardando aqueles estudantes que tinham ido
para Padova para os exames de credenciamento. Melchiade Vivari, um
estudante, notou que o Superior estava visivelmente decaindo - ele conseguiu
levantar todos os dias, mas não conseguia segurar nada no estômago.
1891: Pe. Pedro Vignola, 3º Superior Geral, faleceu subitamente na tarde deste
domingo. Ele havia acabado de ensinar Catecismo na São Silvestre. [Pes.
Bertoni - Marani - Lenotti - e agora, Pe. Pedro Vignola: todos faleceram em
um domingo à tarde]!
24
1813: Pe. Bertoni escreveu a Madre Naudet de Colognola ai Colli, onde ele estava
convalescendo. Ele disse que não estava mais com medo da dor - e que ele
estava à espera de uma "ordem" de Deus.
1857: Pe. Marani partiu de Strà para Verona.
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Pe. Pedro Vignola, 3º Superior General
[1875 – 1891]

25
1839: Festa Solene de São Zeno celebrada em Verona .
1841: Giácomo Campedelli deixou a Congregação.
1843: Cardeal Odescalchi, em carta desta data, teve palavras de elogio a Pe.
Bragato. O Cardeal, neste momento, era Secretário de Estado.
1847: Pe. Fedelini deixou a Congregação nesta data, devido a problemas de saúde ele estava com 37 anos de idade, e havia passado 21 anos nos Estigmas. Pe.
Bertoni, quando ele veio para se despedir, pediu-lhe para não renunciar ao
cargo de Professor de Moral no Seminário. [Pe. Fedelini iria um dia voltar para
a Congregação, depois do falecimento de Pe. Bertoni, e ele próprio iria falecer
como membro da Congregação].
1860: Pes. Lenotti e Pedro Vignola pregaram o Retiro Anual ao Clero da Diocese de
Feltre. Depois disso, eles então pregaram ao Clero da Diocese de Belluno.
Bispo Renier foi muito exuberante em seu elogio aos Padres. Pe. Lenotti
expressou a esperança de que a oferta de Pe. Sperti à Congregação para ir a
Belluno fosse aceita. [Não foi, no entanto, mas os Padres da Congregação
serviram de fato a Diocese cerca de 50 ou mais anos depois, ao tomarem
posse como docentes do Seminário Diocesano. Pe. Fancis Cappello, SJ recente 'Confessor de Roma', cuja causa de Canonização progrediu, serviu
com eles].
1865: Carlos Zara tornou-se Diácono - ele havia recebido quase toda a sua educação
nos Estigmas.
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1799: Faleceu Pio VI.
1826: Dom Liruti designou Francisco Benciolini, em seu 2º ano de Teologia, para
ajudar na Igreja de Santa Maria della Scala. Esta era próxima à Praça Erbe, e
seu Tio, Pe. Caetano Benciolini, era Pároco lá.
1835: Pe. Gramego estava fora de perigo, mas precisava de uma longa
convalescença.
1862: Monsenhor Gaspardis escreveu novamente ao Pe.Marani, dizendo-lhe que os
Pes. Lenotti e Benciolini haviam feito uma impressão duradoura em Udine.
1872: Pe. Lenotti, Superior Geral, escreveu ao Pe. Vicente Vignola, Superior da Casa
do Estudante em Sale di Povo, que as viagens de verão dos Estudantes não
ser muito cansativas, e que a sua piedade não fosse descuidada.
1883: Pe. André Sterza começou um período de 13 semanas de pregação em toda a
Diocese de Pavia - Pe. Vivari ajudou-o por um tempo, assim como o Pe. Julius
Zanini.
27
1812: Esta é a data da única carta que chegou até nós de Pe. Bertoni a Madre
Madalena di Canossa, que estava em Veneza. Ele disse a ela que Pe. Galvani
não estava se sentindo bem.
1839: Dois candidatos Irmãos foram admitidos nesta data - Luís Ferrari e Francisco
Stevanoni.
1840: Pe. Bertoni escreveu ao Pe. Bragato nesta data, dizendo-lhe que um Sacerdote
deve ser tão familiar com Deus que poderia ser capaz de “atrair a
benevolência de Deus”.
1862: Terminou o Retiro Diocesano em Udine - Pe. Benciolini disse aos Sacerdotes
que eles eram todos Embaixadores de Jesus Cristo. Ele disse que ele havia
tido o costume de ir à capela para rezar o Miserere no último dia dos Retiros
que ele pregava, para pedir perdão pelas faltas que cometeu durante o
Retiro.
1867: Os membros nos Estigmas foram informados, nesta data, que seria usada
força se alguém resistisse ao confisco da propriedade.
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1828: Pe. Bertoni escreveu a Madre Naudet, dizendo-lhe que Deus distribui Suas
graças em Seu próprio tempo. Pe. Bertoni disse a ela que ele tem grande
dificuldade em oferecer Missa, porque a sua perna estava bastante inchada, e
muito dolorida.
1838: A aquisição de Sezano foi fechada nesta data – e Sezano agora pertencia a
Pe. Bertoni e à Congregação - e ainda pertence.
1867: Pe. Rigoni partiu para Florença, capital temporária do novo governo, para
pleitear a causa da Congregação, que estava perdendo a sua propriedade.
1875: A Crônica de Pe. Zara começou nesta data.
29
1910: Carlos José Zanotti pronunciou seus Primeiros Votos.
30
1816: Pe. Bertoni visitou Pe. Galvani para discutir pormenores sobre a propriedade
Bellotti deixada por Pe. Galvani, que, por sua vez, ofereceu a sua utilização ao
Pe. Bertoni.
1837: Faleceu nesta data o pai de Pe. Benciolini, Pedro.
1853: Pe. Benciolini completou hoje as Missas Gregorianas por Pe. Gramego.
1856: Pes. Benciolini e Lenotti começaram uma Missão em Stelle – Pe. Marani
estava presente na abertura, depois partiu.
31
1808: Pe. Bertoni escreveu em seu Diário Espiritual que grandes tentações são os
meios para grande santidade quando elas estão enfrentadas com coragem.
1813: Pe. Bertoni, em sua carta desta data, mostrou um grande medo de ser ViceReitor do Seminário Diocesano. Este fato viria a ser usado mais tarde pelo
'Advogado do Diabo’ em sua Causa de Canonização - Pe.Bertoni já havia sido
Diretor Espiritual. Ele queria que seu tio, Dr. Ravelli, escrevesse ao Bispo
Liruti para lhe dizer que ele não poderia ser Vice-Reitor.
1816: Pe. Bertoni escreveu a Madre Naudet, dizendo-lhe que um número de
meninas queriam entrar em sua Congregação.
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1864: A Via Sacra foi ereta no Noviciado na Trinità por um certo Pe. Bernardino,
OFM - era uma quarta-feira.

†
†††
†

Sezano (Verona): Monastério aquirido por Pe. Bertoni em 1838.

