
Seminário Mundelein 
1000 East Maple Avenue  
Mundelein IL 60060 EUA 

5 de Setembro de 2018 
Aniversário de falecimento do  2º Superior Geral, 

Pe. João Batista Lenotti [4 Julho, 1871 – 5 Setembro, 1875] 

 
Caros Leigos Estigmatinos, 

  O mês de Setembro tem marcado muitos acontecimentos importantes para 
nossa História Estigmatina: frequentemente houve Capítulos Gerais – incluindo o 
muito desafiador 12º Capítulo Geral de 1890. 

 Setembro também nos oferece a data expressiva do nascimento [em 5 de 
Setembro de 1817] do Pe. João Batista Lenotti – assim como de seu falecimento, na 
mesma data, em 1875 – em seu 58º aniversário. 

 Ele serviu como Superior Geral por apenas 4 anos e um par de meses – mas 
durante o seu mandato ele manifestou uma visão muito profética na direção de uma 
Missão Apostólica universal, tanto com relação ao seu conteúdo [quodcumque –todo 
e qualquer ministério da Palavra de Deus] – como com respeito à sua localização 
[quocumque – em todos os lugares na diocese e no mundo]. Em seus mais de 4 anos 
de serviço como Superior Geral, ele esteve preparando uma equipe missionária entre 
os Estigmatinos mais jovens no momento, equipando-os com habilidades linguisticas 
e preparação adicional para missões ao estrangeiro. Seria depois de 30 anos de seu 
falecimento que os Estigmatinos realmente estabeleceram uma série de 
comunidades fora da Itália. Foi somente em 1905 que os Estigmatinos chegaram [nos 
Estados Unidos] para viver o que seria uma futura província – e no Brasil em 1910. 

 Em poucos anos como Superior Geral, ele tentou solidificar os apostolados – 
Pe. Bertoni deixou este aspecto da Missão Apostólica aberto por simplesmente 
estabelecer que o Propósito [a “Finalidade”] dos Estigmatinos era servir na Missão 
Apostólica sob a direção dos Bispos. 

 Seu predecessor, Pe. João Maria Marani [1º Superior Geral, como sucessor do 
Fundador, de 1853 a 1871], entendeu o termo “Missão” de forma muito semelhante 
à de Santo Afonso Ligório para os Redentoristas, ou São Paulo da Cruz para os 
Passionistas.  O serviço primário deles era prover paróquias com a inspiradora 
experiência das “Missões Paroquiais”. 

 Pe. Lenotti veio para a Congregação ainda jovem, como seminarista – muitos 
de seus companheiros dos tempos iniciais vieram como sacerdotes ordenados. Pe. 
Bertoni pessoalmente orientou Pe. Lenotti durante seus anos de formação em vida e 
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espírito Estigmatinos. Pe. Lenotti também serviu como um dos primeiros Mestres de 
Noviços, e suas Conferências sobre as Constituições do Fundador chegaram até nós – 
algumas delas serão oferecidas novamente neste mês para nossas reflexões. 
Comparando os dois primeiros Superiores Gerais – Pes. Marani e Lenotti – há uma 
evidente discrepância em suas posições, o que foi observado brilhante recente 
biografia de São Gaspar, publicada pelo autor, Professor Ruggero Simonato – ofereço 
aqui a nota de rodapé original da cópia manuscrita de seu livro1: “Minha própria 
impressão é de que a interpretação de Pe. Lenotti é a correta, muito de acordo com a 
vida sacerdotal de Pe. Gaspar, suas palavras e a nossa história inicial”. 

 Deus ama todos vocês – continuemos a orar uns pelos outros. E oremos pela 
turbulenta situação que a Comunidade está enfrentando aqui nos Estados Unidos 
neste momento. Deus ama todos vocês! 

Respeitosamente seus em nosso Fundador, São Gaspar Bertoni! 
 

Pe. Joseph Henchey, CSS  

 Diretor Espiritual Interino 
 
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: 

- Pe. João Batista Lenotti, Mestre de Noviços; 2º Superior General [1871 – 1875]. 
Conferências sobre as Constituições Originais do Fundador. Tradução para o idioma 
Inglês por Pe. Joseph Henchey, CSS [2004]. [Somente em Inglês] 

- Atas do 12º Capítulo Geral [24 Set. – 3 Out., 1890]. [Somente em Inglês] 

- Relação dos Estigmatinos falecidos em Setembro. 

†††††

                                                        
1 1CF 7, 75, 76, 85, 162, riferiti a CF 1 e 2: si tratta di cenni espliciti. Ma è altrettanto eloquente il silenzio sulle 
forme delle missioni al popolo – cfr. le postille di CGB, pp. 199-207 – al pari della  
reticenza in merito nelle regole dei gesuiti. Il nesso tra il mandato di missionari apostolici centralità delle 
missioni al popolo è un locus vexatus, sul quale si sono avute interpretazioni e la discordanti tra gli stimmatini 
fino a tempi recenti, che non si possono dirimere in sede storica. Dalle Vedove, sulla scorta del Marani, 
sottolineava la centralità della missione apostolica e del connesso ministero delle missioni popolari (cfr. anche 
Controne, Le missioni popolari, pp. 103-131), mentre Henchey – in base a Lenotti (CS IV/3, p. 410) –  ampliava il 
raggio operativo della missione ad ogni ministero della Parola, legato all’obseqium Episcoporum (cfr. CF 163-
165). I termini del confronto sono ripresi in più punti di De Paoli – Mariani – Henchey, Studi sulle Costituzioni 
Originali, pp. 64, 85-86, 135-140, 336-344, e CGB, pp. 101-103. 
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SETEMBRO  

1  

1816: Madre Naudet escreveu ao Pe. Galvani que ela não poderia manter seu 
compromisso na segunda-feira às 09:00 horas. Ela perguntou se poderia 
encontrar-se com ele às 15:30 horas, para discutir sobre o uso de Santa 
Teresa. Ela disse a ele que Pe. Trevisani estava muito feliz com a solução 
proposta para o Convento. 

1858:  Terminou a Missão na Paróquia Santa Cruz, em Pádua - o Bispo pediu a Pe. 
Lenotti para pregar na Catedral, nos serviços jubilares que estavam sendo 
realizados lá.  

1867:  Um advogado de Florence, Alexandre Malenchini, ficou muito impressionado 
com os argumentos de Pe. Benciolini: que a Congregação não era naquele 
tempo uma congregação religiosa, e por isso a ‘Lei da Repressão' não podia 
ser legalmente aplicada; e que a propriedade estava em seu nome, e não no 
da Congregação. Malenchini expressou a opinião de que o governo nunca 
poderia tomar  legalmente os Estigmas. 

1875:  Dr. Corradi foi a Sezano para ver Pe. Lenotti - ambos retornaram a Verona. Ele 
disse a Pe. Lenotti para ir repousar - Pe. Lenotti nunca viria a se levantar 
novamente. Os estudantes o visitaram naquela noite e se ajoelharam para a 
sua bênção.  

2  

1812:  Pe. Galvani comprou o velho Convento em Vallambrosian, próximo à Trinità. 

1875:  Os alunos saíram para Sezano - quando retornaram, à noite, a condição de Pe. 
Lenotti havia se tornado grave. Dr. Corradi trouxe um especialista, Dr. 
Morganti. Ele sugeriu que Pe. Lenotti deveria ser ungido. Logo após as 
Orações da Noite, por volta de 21:15 horas, Pe. Pedro Vignola, Diretor, trouxe 
o Santo Viático. Em voz clara, Pe. Lenotti pediu perdão a Deus e a seus 
Confrades, e em seguida, recebeu a Sagrada Comunhão.  

3  

1816:  Na parte da manhã, Pe. Bertoni conversou com Teresa e Benvenuta Bellotti, 
irmãs do falecido José – e naquela tarde, às 14:00 horas, conversou com Pe. 
Galvani - todas estas conversas foram sobre os ‘lugares piedosos' deixados 
por Bellotti ao Pe. Galvani.  
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1867:  Pe. Marani escreveu ao Pe. Rigoni em Florença, dizendo-lhe que sentia muito 
por ele [Pe. Rigoni] ter de realizar esse trabalho exaustivo para a 
Congregação.  

1871:  Os três membros da Comissão Capitular: Pes. Rigoni, Lenotti e Pedro Vignola - 
saíram para Villazzano para a sua última reunião antes de o 2º Capítulo Geral 
ser convocado. 

1875:  Não houve alteração na condição de Pe. Lenotti. Por volta de 21:00 horas, seu 
Confessor, Pe. Beltrami, foi ao seu quarto e sugeriu que ele fosse ungido 
novamente para esta nova crise. Pe. Lenotti pediu por Pe. Pedro Vignola, 
Diretor, e, em seguida, Pe. Beltrami o ungiu. Sua respiração estava bastante 
pesada.  

4  

1872:  Pe. Lenotti, Superior Geral, escreveu ao Pe. Vicente Vignola, Superior na Casa 
do Estudante em Sale di Povo, que seria mais de acordo com as tradições da 
Congregação que os Padres que foram enviados para a Igreja Paroquial de 
Povo não ficassem para o jantar - ele também pediu aos Padres para recitar 
as Vésperas e Completas em comum no período da tarde. Pe. Vignola 
escreveu de volta e disse que o último pedido não seria possível, pois todos 
eles tinham horários diferentes e seria difícil reuní-los no período da tarde.  

1875:  Depois da meia-noite, o Pe. Lenotti deu uma guinada decisiva para pior - ele 
delirava com os Aspirantes em Trento passando ao lado de sua cama. Por 
volta de 02:00 horas da manhã, ele pediu para ver Pe. Pedro Vignola – e 
então expressou a esperança de que ele pudesse ser chamado ao céu no dia 
dedicado a Maria. Ele conversou com Pe. Sembianti e disse a ele para exortar 
os seus alunos a serem mais observantes de seus votos e serem devotos a 
Maria e José. Pe. Pizzini e Pe. Tabarelli vieram e ele os abençoou - a este 
último, ele disse que sua bênção era para sempre e repetiu isso várias vezes. 
Bispo di Canossa chegou por volta de 18:00 horas e abençoou o moribundo 
Superior Geral. Ele foi visitado por seu irmão, Francisco Lenotti. 

5  

1817:  João Batista Maria Lenotti nasceu por volta de 14:30 horas, filho de Antônio. 
Ele foi batizado nesse mesmo dia na Paróquia de São Lucas. 

1820:   Nasceu Luís Ferrari, filho de Luís, e futuro Clérigo na Congregação. 

1833:  Pe. Bertoni escreveu a Madre Naudet, dizendo-lhe que estes eram dias muito 
ocupados para ele. Ele disse que estava feliz por ouvir as palavras de incentivo 
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do Papa Gregório às novas congregações, e que, ao lado das palavras do 
Santo Padre, suas próprias observações não eram muito significativas. 

1857:  Pe. Marani deixou a Vila Imperial em Strà. 

1862:  Os Padres acabaram de pregar os dois cursos de Retiros em Udine.  Um certo 
Monsenhor Frangipani escreveu ao Pe.Marani para lhe contar sobre o 
trabalho maravilhoso que os Padres haviam feito em Udine. 

1868:  Pe. Marani visitou Villazzano pela primeira vez desde o mês de abril próximo-
passado. Pe. Marani recebeu um passaporte com esta data – era válido para 
viagens à França, Áustria, Alemanha e Estados Pontifícios, com 'Luís Ferrari, 
de 44 anos'. Pe. Marani foi descrito como 'alto, cabelos castanho-escuros 
polvilhados de cinza, olhos castanho-escuros e barba grisalha’. 

1869:  O Bispo de Trento ordenou quatro jovens da Congregação como Subdiáconos: 
Morando, Vicentini, Sterza e Lanaro. 

1875:  Domingo - Pe. João Batista Lenotti, Superior Geral, faleceu no dia de seu 58º 

aniversário.  Sua administração de quatro anos, muito produtiva, foi 
bruscamente interrompida.  Ele havia aberto a primeira Casa da Congregação 
fora de Verona, em Trento - estava negociando uma Casa em Parma - estava 
conduzindo as negociações com a Santa Sé para Aprovação Papal da 
Comunidade, e estava em busca de um campo Missionário no Exterior para o 
Congregação. Assim, muitos de seus esforços não chegariam a render frutos 
por muitos anos por vir. Ele faleceu cerca da mesma hora em que nasceu. 

1876:  Paulo Gradinati, um Estudante, elogiou Pe. Lenotti no primeiro aniversário de 
seu falecimento, no Mensageiro do Sagrado Coração. 

1895:  Pe. Pizzighella e Pe.Gasperotti tomaram posse da Igreja dos Estigmas de São 
Francisco em Roma [Largo Argentina], também conhecida como os Estigmas. 
Pe. Gasperotti também aceitou um cargo de professor no Seminário Menor 
do Vaticano. 

6  

1791:  Gaspar Bertoni foi confirmado pelo bispo Avogadro. 

1818:  Desta data em diante, podia ser celebrada Missa no pequeno Oratório nos 
Estigmas, dedicado à Imaculada Conceição. 

1828:  Madre Naudet enviou uma carta ao Pe. Rozaven - um Jesuíta na Rússia.  Ele 
era Vigário Provincial na França, e, a seguir, Conselheiro Geral, sob o Superior 
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Geral, Pe. Luís Fortis – foi o diretor espiritual de Pe. Bertoni quando jovem. 
Pe. Bertoni revisou a carta de Madre Naudet antes que ela a enviasse. 

1853:  Faleceu o Irmão João Bandoria - foi dito dele: 'ele trabalhou bem, mas viveu 
pouco!'. A Congregação, neste momento, contava com 6 Sacerdotes e três 
Irmãos. 

1862:  Antônio Caucigh foi admitido nos Estigmas, retornando de Udine com Pes. 
Benciolini e Lenotti, que haviam pregado ao Clero Diocesano. 

1867:  Pe. Marani escreveu ao Prior da Casa em Florença, para agradecer-lhe pela 
hospitalidade ao Pe. Rigoni durante a sua estada lá. 

1870:  Pe. Lenotti retornou a Villazzano com a notícia de que o Superior Geral, Pe. 
Marani, estava fora de perigo, mas que o médico estava preocupado com a 
sua perda de peso e, naturalmente, com a sua idade. 

1871:  A Comissão Capitular [Pes. Rigoni, Lenotti e Pedro Vignola], que estava 
preparando o Anexo à Parte XII das Constituições Originais de Pe. Bertoni, 
partiu de Villazzano para Verona, após três dias de reuniões. 

1875:  O corpo de Pe. Lenotti foi velado no pequeno Oratório da Imaculada 
Conceição nos Estigmas. Notou-se que seu rosto estava amarelado, mas ele 
parecia estar em paz. Pe. Pedro Vignola foi escolhido Vigário a Congregação 
eleger um novo Superior Geral. 

7  

1820:  Luís Ferrari, nascido dois dias antes, foi batizado - ele iria entrar na 
Congregação e falecer antes de sua Ordenação. [Houve também um Irmão 
Luís Ferrari - e suas mortes são distantes de apenas um dia, na Necrologia]. 

1855:  O documento oficial de aprovação civil da Congregação foi recebido hoje nos 
Estigmas - foi assinado pelos delegados: Ferrari, Podestà', Castelli e Jordis". 

1875:  O funeral de Pe. Lenotti foi realizado nesta manhã nos Estigmas - 23 Missas 
foram celebradas; Pe. Pedro Vignola foi o celebrante da Missa Solene de 
Réquiem - Pe. Giacobbe conduziu a procissão dos Estigmas à Trinità - os 
Padres Capuchinhos cantaram no sepultamento. 

8  

1856:  Pes. Benciolini e Lenotti concluíram a Missão em Stelle - Pe. Marani retornou 
para o encerramento.  
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1862:  A festa da 'Madona do Povo" foi celebrada em Verona com Solenidade no dia 
da Natividade da Virgem Maria.  

1867:  Pe. Rigoni escreveu de Florença a Verona - seus esforços lá pareciam 
infrutíferos em todos os trâmites legais que ele estava tentando desvendar.  

1871:  Pe. Lenotti envou palavra que o 2º  Capítulo Geral seria convocado em três 
dias - todo Sacerdote da Congregação participar, mesmo Pe. Domingos 
Vicentini, ordenado há apenas um mês.  

1875:  O jornal Descanso Dominical continha um artigo que lamentou as três perdas 
da Igreja de Verona naquele ano: Pe. Maestrelli [Co-fundador dos Filhos de 
Maria] - Pe. Brazzeli [que havia sido estudante nos Estigmas, e depois se 
tornou Reitor do Seminário Diocesano] - e Pe. Lenotti - ele foi descrito como 
um Padre que havia conduzido "uma vida imaculada”.  

1885:  Pe. Paulo Gradinati foi nomeado Mestre de Noviços, sucedendo ao Pe. Alexis 
Magagna - Pe. Gradinati escreveu em seu Espiritual Diário naquele dia: 
"Queira Deus que os Superiores tenham feito uma boa escolha - que Nossa 
Senhora me ajude a realizar esta tarefa sem prejudicar a mim mesmo, ou aos 
outros”.  

9  

1867:  Uma carta de Pe. Rigoni, datada do dia anterior, chegou de Florença.  

10  

1833:  Pe. Bertoni e Pe. Bragato foram programados para dar o Retiro no Seminário. 
Pe. Bertoni, no entanto, estava muito desconfortável com uma febre, 
infecção dentára e desconforto geral - Pe. Bragato foi sozinho. Ele foi 
auxiliado lá por outros dois sacerdotes - Pe. José Gilardoni e Pe. José Venturi.  

1843:   Esta foi a última Missa de Pe. Cainer nos Estigmas, de que se tem registro.  

1857:  Pes. Marani e Lenotti foram a Avesa para pregar uma Missão. O Noviço, Pe. 
Rigoni, também veio. Após a abertura, Pe. Marani partiu. 

1867:  Pe. Marani ditou uma carta endereçada ao Pe.Rigoni, que foi escrita por Pe. 
Benciolini. Ele contou que a procura dos Estigmas pelo Agente Vanzetti - este 
agente disse-lhes que o chefe de seu departamento, um homem com o nome 
de Canton, estava procedendo com grande cautela até que os papéis de 
confisco estivessem prontos. Pe. Marani disse ao Pe. Rigoni para celebrar a 
Festa dos Estigmas de São Francisco com a Comunidade em Florença da 
mesma forma como foi sempre celebrada nos Estigmas. 
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11  

1857:  Pe. Benciolini foi convocado para ajudar os Padres aa Missão de Avesa. Pe. 
Rigoni pregou o sermão da manhã - Pe. Lenotti pregou um exame de 
consciência por volta de 17:30 horas, e Pe. Benciolini fez a reflexão da noite. 

1858: Bispo Manfredi de Pádua escreveu ao Pe. Marani para lhe dizer que o 
trabalho de sua Diocese realizado nos meses anteriores em duas Missões 
separadas pelos Pes. Lenotti, Benciolini e Rigoni foi muito apreciado. Ele 
pediu ao Pe. Marani para dizer aos pregadores de sua gratidão eterna [do 
Bispo].  

1871:  O 2º Capítulo Geral foi convocado nos Estigmas - 16 Capitulares estavam 
presentes [o único Padre ausente foi Pe. Bragato] para julgar o Anexo à Parte 
XII das Constituições Originais, preparado pela Comissão Capitular [Pes. 
Rigoni, Lenotti e Pedro Vignola], escolhida pelo 1º Capítulo Geral [julho de 
1871] Foi decidido neste capítulo que somente Missionários Apostólicos 
poderiam exercer qualquer autoridade na Congregação - durante a 
administração de Pe. Marani, nenhum foi nomeado. 

12  

1841:  Domingo dedicado ao Santíssimo Nome de Maria - o novo Bispo [Mutti] 
conferiu Tonsura e as Quatro Ordens Menores a Luís Ferrari [em seis curtos 
meses, ele estaria morto!].  

1854:  O Altar-Mór nos Estigmas tornou-se "Privilegiado".  

1855:  Pe. Venturini escreveu em seu Diário Espiritual que este foi um dia de 
consolação para ele - ele escreveu sobre a sua gratidão a Pe. Bertoni.  

1889:  O 11º Capítulo Geral foi convocado nos Estigmas - o seu objectivo era realizar 
as diretrizes da Santa Sé a respeito das Constituições nos esforços da 
Congregação para ter a Congregação recebendo Aprovação Papal.2 

13  

1809:  Pe. Bertoni escreveu em seu Diário Espiritual que qualquer um que não queira 
considerar Deus como justo, conhece a Deus somente pela metade, ou 
parcialmente.  

                                                        
2  Na Introdução ao livreto [cf. p. 32] das Constituições Originais que apareceu em 1950, Pe. Martinis atribui 12 
de setembro de 1889 como a data do 11º. Capítulo Geral – enquanto o BV I, p. 192, atribui para o mesmo fato 
a data de 25 de setembro de 1889.  
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1871: Pe. Lenotti foi confirmado como Superior Geral temporário até a Festa 
subsequente dos Esponsais. O 2º  Capítulo Geral suspendeu a reunião nessa 
data.  

1875:  Um Serviço Memorial para Pe. Lenotti foi realizado na Igreja de São Lourenço, 
conduzido por Monsenhor Sorego.  

14  

1799:  Festa da Exaltação da Santa Cruz - uma Missão foi pregada na Paróquia de 
Santo Estêvão, em Verona, pela Cônego Luís Pacetti, onde ele lançou a ideia 
dos Oratórios Marianos - que ocupariam muito tempo de Pe. Bertoni em seus 
primeiros anos como Sacerdote.  

             [Nos primeiros dias da Congregação, esta festa da Exaltação da Santa Cruz 
iria fechar o ensino do Catecismo de verão da então chamada Quarta Classe 
- que decorria entre a festa do Encontro da Santa Cruz em maio até a festa 
em setembro. Conforme os anais Estigmatinos, Pe. Inocêncio Venturini foi 
extraordinário neste catecismo de verão].  

15  

1805:  Pe. Bertoni pregou sobre o Santo Nome de Maria - ela é a Senhora do mundo, 
com domínio sobre o diabo.  

1808:  Pe. Bertoni visitou um altar dedicado a Santo Inácio, no início de seu Retiro 
Anual - o Santo parecia estar dizendo que ele [Pe. Bertoni] deveria usar os 
mesmos meios que ele [Santo Inácio] utilizou durante toda a sua vida para 
inspirar os soldados de Cristo a ir diante. Esta foi uma experiência mística, que 
não pareceu, no entanto, ter sido uma visão. 

16  

1804:   Nasceu Vicente Raimondi, filho de Carlos. 

1855:  Pe. Fedelini retornou à Congregação, 'seu ninho', nesta Festa da Madre 
Dolorosa. Ele retomou a obra do Oratório.  

1866:  Tropas italianas entraram em Verona - bandeiras foram penduradas nos 
Estigmas, na Dereletti, e em Santa Teresa.  

1867:  Pe. Marani argumentou durante algum tempo com um Oficial de Finanças, de 
nome Canon, sobre o iminente confisco dos Estigmas.  
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17  

1820:  Pe. Mateus Farinati faleceu hoje às 15:00 horas, logo depois de ter sido 
visitado por Pe. Bertoni - cujo cargo ele havia tomado como Capelão da 
Prisão, onde ele contraiu uma doença fatal. Pe. Bertoni escreveu a Madre 
Naudet e pediu orações por ele.  

1826:  Domingo - Bispo Liruti conferiu Tonsura e as Quatro Ordens Menores em 
Francisco Benciolini na Capela da residência do Bispo. O jovem Benciolini 
compôs uma oração nesta data, que ele escreveu em seu Diário Espiritual - 
ele também escreveu que a melancolia era a sua paixão predominante.  

1855:  Festa Titular da Igreja dos Estigmas, dos Estigmas de São Francisco - 78 Padres 
vieram para celebrar a Missa - Pe. Raimondi pregou.  

1841:   Pe. Antônio Rosmini pregou o Retiro Anual no Seminário Diocesano de 
Verona - João Lenotti fez este Retiro em preparação à sua Ordenação ao Sub-
diaconato. Ele deixou um número de resoluções em seu Diário Espiritual que 
chegaram até nós - ele resolveu pedir permissão para ajudar os Irmãos uma 
vez por semana, como um Padre na cozinha. [Durante sua administração 
como Superior Geral, ele fez isso ocasionalmente e também recomendou a 
todos os Sacerdotes para fazer o mesmo]. Ele também resolveu ser dedicado 
a José e Maria, sob o título de Nossa Senhora das Dores.  

1855:  Pe. Fedelini recebeu o hábito da Congregação e iniciou o seu Noviciado - Luís 
Falzi foi admitido como um Irmão.  

1856:  Pe. Carlos Fedelini emitiu seus Primeiros Votos - ele foi dispensado do 2º ano 
do Noviciado, pois ele havia sido um membro antes.  

1868:   Pe. Marani retornou de Villazzano após 12 dias lá.  

1873:  Algum acordo foi feito com as Irmãs da Sagrada Família a respeito de Santa 
Teresa - as Irmãs deixariam a propriedade totalmente, e um dia a mesma 
serviria para abrigar a Estudantes Professos da Congregação.  

1882:   Havia chovido fortemente durante vários dias e também neste dia - o rio 
Ádige transbordou seus bancos - uma ponte nova desabou - muitos se 
refugiaram nos Estigmas, cerca de 300. Verona 'tudo foi descrita como ‘toda 
Ádige’.  

1883:  A primeira cerimônia de Vestição para a 3ª Ordem de São Francisco foi 
realizada nos Estigmas. No início, os membros da Congregação haviam sido 
inscritos nesta 3ª Ordem, mas uma decisão depois proibiu os religiosos de 
aderir.  
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1885: Bispo Francisco Sogaro [um ex-membro da Congregação], recentemente 
consagrado na Igreja de Santa Ágada dos Godos em Roma [na época, Colégio 
Irlandês], veio aos Estigmas e celebrou Missa. Ele ficou para o jantar e disse 
ainda manteve um forte desejo de retornar, mas tinha que cumprir a sua 
missão Missão Estrangeira, chamando-o para a África.  

1894:  Pe. Pizzihella, Reitor dos Estigmas, teve a Festa comemorada neste ano com 
mais solenidade que de hábito - uma pintura de São Francisco por José 
Zannoni foi colocada sobre um dos Altares. Pe. Pizzighella havia reunido as 
Relíquias da Casa e as colocou em uma urna na Igreja. A 3ª Ordem de São 
Francisco forneceu a pintura.  

1896:  A Congregação comprou a Igreja de São Tiago e a propriedade adjacente em 
Parma - a Igreja estava fechada há muitos anos.  

18  

1813:  Sábado da Têmpera do Verão3 -  Caetano Brugnoli foi ordenado Sub-diácono.  

1841:  João Lenotti foi ordenado Sub-diácono.  

1857:  Pe. Marani retornou a Avesa para ajudar os Pes. Lenotti e Rigoni nos dois 
últimos dias de Missão lá.  

1865:  Pe. Lenotti foi para Udine para pregar o Retiro Anual a um grupo de Irmãs 
chamado ‘As Convertidas’. Enquanto ele estava lá, Pe. Fecchia, Diretor 
Espiritual das Servas da Caridade, escreveu a Pe. Marani para ver se Pe. 
Lenotti poderia dar um Retiro também para as Servas - Pe. Marani assim 
planejou. 

1881:  A grave inundação em Verona continuou - muitas casas foram destruídas.  

1896:  Pe. Marco Bassi faleceu - o periódico Verona Fedele dedicou a ele um tributo, 
como um verdadeiro Sacerdote de Deus.  

1906:  O 17º Capítulo Geral foi convocado nos Estigmas - Pe.Gurisatti, já Superior 
Geral por 15 anos, retirou a sua renúncia, e assim automaticamente 
continuou a última metade do seu segundo mandato de dez anos. Os 
conselheiros eleitos foram: Pes. Tabarelli, João Tomasi, Júlio Zambiasi e 
Alfredo Balestrazzi. O Capítulo decidiu que, no final do mandato de Pe. 
Gurisatti, os Superiores Gerais teriam mandatos de seis anos.  

 

                                                        
3  i.b.: nota de rodapé 16, p. 77. 
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1812:  Sexta-feira da Têmpera do Outono4 - Bispo Liruti conferiu o Sub-Diaconato a 
João Marani, e a Tonsura e as Quatro Ordens Menores a Francisco Cartolari.  

1856:   Carlos Bissoli foi ordenado - ele havia estado certa vez com Pe. Mazza.  

1866:  Pe. Marani visitou Villazzano novamente, mas retornou dentro de semana a 
Verona devido a negócios urgentes – estava havendo uma revolta em 
Palermo.  

1879:  Foi celebrado o Jubileu de Ouro de Pe. Benciolini - Pe. Pedro Vignola, Superior 
Geral, ordenou que uma cópia do programa do dia fosse enviada a cada Casa, 
para que sempre houvesse um registro dele nos Arquivos. Pe. Benciolini foi 
celebrante; Pe. Pedro Vignola o Diácono, e Pe. Carlos Zara, Diretor do 
Estigmas, o Sub-Diácono. Às 15:00 horas houve uma Academia.  

1899:  Foi comemorado o 60º aniversário de Ordenação de Pe. Benciolini - ele foi 
muito elogiado nos discursos, música e poemas.  No final da refeição, ele se 
ajoelhou no Refeitório e pediu perdão se ele tivesse alguma vez dado um mau 
exemplo.  

20  

1800:  Sábado da Têmpera do Outono5 - Bispo João André Avogadro ordenou 
Gaspar Bertoni um Sacerdote de Deus!  

1802:  Pe. Bertoni pregou no 2º aniversário da sua Ordenação sobre a dignidade do 
Sacerdócio. Ele disse que nesta dignidade Deus é honrado - o Sacerdote é o 
Ministro e Embaixador de Cristo.  Os Sacerdotes precisam de oração - este 
Sermão pode ter sido dado na Primeira Missa de Padre Farinati.  

1806: Pe. Michaelangelo Gramego foi ordenado Sacerdote por Dom Scipione na 
Igreja de São Estêvão, em Padua.  Sua ordenação foi adiantada devido à 
ameaça de Napoleão - ele ainda tinha mais um ano de Teologia. 

1828:  Sábado da Têmpera do Outono6 - Inocêncio Venturini foi ordenado Sacerdote 
na Catedral de Mântua por Dom Bozzi.  Luís Biadego foi tonsurado e recebeu 
todas as Quatro Ordens Menores na mesma cerimônia.  

 

                                                        
4  i.b.: nota de rodapé 16, p. 77. 
5  i.b.: nota de rodapé 16, p. 77. 
6  i.b.: nota de rodapé 16, p. 77. 
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1834:  Carlos Fedelini foi ordenado neste sábado da têmpera do verão7 por Dom 
Grasser.  João Lenotti foi tonsurado e recebeu as duas primeiras Ordens 
Menores.  

1841:  Bispo Mutti tinha dado permissão para uma outra Capela Doméstica na Casa 
dos Estigmas, que foi frequentemente utilizada por Pe. Bertoni durante seus 
longos, últimos anos de confinamento. Ele celebrou Missa aqui neste dia, seu 
41º aniversário de ordenação.  

1850: Jubileu de Ouro de Pe. Bertoni - característica do homem, não houve 
comemoração externa.  

1854:  Bispo Riccabona, recém-consagrado, visitou os Estigmas pela primeira vez - 
ele notou o pequeno número de membros, mas os comparou à “Guarda 
Nobre” de Napoleão, que iria infligir o golpe decisivo na batalha para Deus.  

1856:  Carlos Bissoli celebrou sua Primeira Missa nos Estigmas - ele havia entrado na 
Congregação como Sub-diácono. 

                                                        
7  i.b.: nota de rodapé 16, p. 77. 

O jovem Pe. Bertoni com 
os meninos em Verona.  
Ao fundo, os Estigmas. 
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1857:   Terminou a Missão em Avesa – ao partirem de lá, Pes. Marani, Rigoni e 
Lenotti foram acompanhados por uma banda militar, o toque dos sinos da 
Igreja - e foguetes!  

1870:  Por esta data, o poder temporal do Papa havia sido completamente 
eliminado.  

1875:  Pe. Nicola Negrelli, Bibliotecário de Ferdinando de Augsburg, soube do 
falecimento de Pe. Lenotti por Monsenhor Gaspardis e por um um artigo no 
Repouso Dominical.  Ele escreveu sobre seu pesar aos Estigmas.  

21  

1811:  João Marani foi ordenado Sub-diácono na Basílica de Santo Antônio, em 
Pádua, por Dom Scipione de Desendis.  

1828:   Pe. Venturini celebrou sua Primeira Missa na Trinità.  

1833:  Os irmãos Marchesini levaram os sinos dos Estigmas para reparos em seu 
carrinho.  

1834:  Pe. Fedelini celebrou sua Primeira Missa nos Estigmas neste dia - como fez um 
outro jovem sacerdote, Pe. Luís Angeli.  

1864:   Pe. Benciolini pregou um Retiro para as "Madames Inglesas" em Rovereto. 

1866:   Terminou a revolta em Palermo.  

1869:   Festa de São Mateus - Bispo Riccabona ordenou Luís Morando, em Trento.  

22  

1834:  Um outro Sacerdote recém-ordenado, Pe. Francisco Girardelli, celebrou sua 
Primeira Missa nos Estigmas neste dia.  

1836: O trabalho de Abbé di Condillac foi colocado no Índice neste dia. 
[Surpreendentemente, Fr, Bertoni havia recomendado um outro trabalho 
dele a Madre Naudet em uma Carta datada de 25 de julho de 1813].  

1843:  Pe. Bragato foi chamado de volta à Imperatriz, devido a alguma dificuldade 
que ela estava experimentando.  

1853:   Pe. Marani fez um segundo recurso para que o corpo de Pe. Bertoni 
retornasse aos Estigmas, depois que a sua petição anterior de 04 de agosto 
deste ano foi recusada.  
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1854:   Pio IX fez saber que ele queria ser informado pessoalmente sobre qualquer 
nova e toda ordem religiosa buscando aprovação - nos Estigmas, isso foi 
recebido como boas-vindas e encorajadora notícia.  

1856:  Pe. Marani foi para a Vila imperial em Strà, de modo que Pe. Bragato pôde 
passar suas férias anuais com seus Confrades. Os Noviços foram para Sezano, 
onde passaram seis semanas de seu ano de Noviciado. 

1859:   Pe. Marani apelou ao Bispo Riccabona, neste momento Bispo de Verona, para 
declarar nulo e sem efeito o contrato de Pe. Bertoni com as Irmãs da Sagrada 
Família para uso perpétuo de Santa Teresa.  Como ele disse, era contra a Lei 
Canônica ter uma comunidade religiosa feminina tão próxima a uma 
comunidade masculina - o Bispo, no entanto, não agiu.  

1869:   Pes. Lenotti e Vicente Vignola saíram para uma missão em Bacolga di 
Calavine.  

1887:   A Comissão Capitular nomeada pelo 9º Capítulo Geral [fevereiro de 1880] 
para rever o Anexo à Parte XII das Constituições Originais, que havia sido 
preparado por uma Comissão Capitular nomeada pelo 1º Capítulo Geral [03 
de julho de 1871] terminado o seu trabalho nesta data. 

1894:  José Chesani e João B. Castellani foram ordenados Sacerdotes nesta data - no 
mesmo dia, Pe. João Rigoni celebrou o seu Jubileu de Ouro com os Estudantes 
em Sezano.  

23  

1802:  Sábado da Têmpora do Outono8 - Miguel Angelo Gramego recebeu as duas 
últimas Ordens Menores de Dom Avogadro, em São Miguel.  

1803:   Pe. Bertoni anotou em seu Diário Espiritual que a simplicidade não é 
suficiente para levar os outros à santidade - a prudência também é 
necessária. 

1820:  Inocêncio Venturini recebeu a Tonsura e a primeira Ordem Menor de Ostiário 
de Dom Liruti.  

1823:  Dom Liruti queria o Santíssimo Sacramento reservado nos Estigmas - isso, 
além das exigências do governo para escolas, requeria uma construção 
especial. Pe. Bertoni pediu a seu arquiteto, Pe. Brugnoli, para estudar um 
projeto em Santa Teresa.  

                                                        
8  i.b.: nota de rodapé 16, p. 77. 
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1828:  Pe. Venturini, ordenado há 3 dias, celebrou Missa pela primeira vez nos 
Estigmas.  

1833:  Os irmãos Marchesini retornaram os sinos aos Estigmas em seu carrinho - os 
Irmãos nos Estigmas ajudaram os Marchesini’s a descarregar o seu carrinho e 
a reinstalar os sinos.  

1855:  Domingo - às 15:00 horas, 5 sacerdotes [Pes. Marani, Benciolini, Brugnoli, 
Venturini e Lenotti] elegeram Pe. Marani Superior Prepositus, ou Geral. Após 
a eleição, toda a Comunidade foi reunida informada sobre os  procedimentos. 

1859:   Luís Salvi ficou doente.  

24  

1800:  Festa de Nossa Senhora das Mercês - Pe. Gaspar Bertoni celebrou sua 
Primeira Missa na Caldiero, em Conti Cipolla. José Scudellini, casado com a 
irmã de sua Mãe, Rosa [Ravelli], fez o discurso.  

1814: Caetano Brugnoli foi ordenado Sacerdote - ele passou da Vestição ao 
Sacerdócio em dois anos - recebendo todas as ordens de Dom Liruti.  

1833:  O trabalho foi da meia-noite até as 7:00 horas da manhã na instalação dos 
sinos nos Estigmas - Dom Grasser veio para a Missa às 10:00 horas para a 
bênção dos sinos. Seguiu-se a Missa, nesta Festa de Nossa Senhora das 
Mercês.  

1835:   Pe. Caetano Benciolini - Tio do Pe. Francisco – assinou o seu testamento.  

1858:  Pe. Finazzi, Pároco da Paróquia Santa Cruz em Pádua, escreveu ao Pe. Marani 
para agradecê-lo pelo excelente trabalho dos Pes. Lenotti, Benciolini e Rigoni, 
que haviam pregado uma Missão em sua paróquia no mês precedente.  

1871:  Pe. Lenotti, Superior Geral, enviou um aviso de que o 3º Capítulo Geral seria 
convocado nos Estigmas em 04 de outubro de 1871.  

1886:  Pe. Pedro Vignola, Superior Geral, comemorou seu Jubileu de Ouro como um 
Priest9 - quase todos os membros da Congregação estavam presentes para a 
ocasião. Ele foi auxiliado na Missa Solene por seu irmão, Monsenhor Paulo 
Vignola. Pe. Paulo Zemari, Pároco de Caldiero, fez um discurso notável. 

                                                        
9  Para esta ocasião, um certo Pe. Ferdinando Colombari editou um livro, intitulado Reminiscências sobre os 
Padres e Irmãos da Congregação dos  Missionários Apostólicos em Auxílio aos Bispos [1835-1883]  - publicado 
pela Prem. Tipografia Vescovile P. Colombari. Uma tradução para o Inglês destas biografias pitorescas dos 
Primeiros Estigmatinos pode ser encontrada no website dedicado a São Gaspar: www.st-bertoni.com, sob o 
menu Stigmatine History – Early Biographies. 
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Naquela noite no Santa Teresa houve uma Academia em homenagem ao 
festejado, em que Pe. Vignola foi elogiado como o "herdeiro do espírito, 
prudência e autoridade" de Pe. Gaspar Bertoni.  

1890:  Nesta data, foi convocado o tempestuoso 12º Capítulo Geral. Houve uma 
discussão acalorada sobre a 'Finalidade' da Congregação, o seu objetivo e 
Meios Apostólicas - dentre alguns, houve uma sensação de que havia era um 
estresse excessivo de escolas e educação, e a negligência de outros aspectos 
da Missão Apostólica. Este capítulo também mudou oficialmente o nome da 
Congregação - agindo conforme a sugestão do Monsenhor Battandier. Ele era 
Consultor da Sagrada Congregação dos Bispos e Regulares. Deste momento 
em diante, o título Missionários Apostólicos deixaria de ser utilizado, pois é 
prerrogativa da Santa Sé conferir este título. Agora passaria a ser chamada de 
‘Congregação dos Sacerdotes dos Sagrados Estigmas de Nosso Senhor Jesus 
Cristo’. [Muitos anos atrás, Pe. Marani foi favorável ao título: 'Ordem dos 
Sagrados Estigmas’.]  

1891:   Pe. Luís Morando convocou o 14º Capítulo Geral, para eleger um sucessor 
para Pe. Pedro Vignola, recentemente falecido. O Capítulo escolheu Pe. Pio 
Gurisatti por um mandato de dez anos. Os conselheiros eleitos foram: Pes. 
Morando, Tabarelli, Marini e Zandonai. Este Capítulo decidiu que, uma vez 
que o Capítulo Geral fosse anunciado, deveriam ser convocados Capítulos 
locais para escolher delegados para o Capítulo Geral - aqueles com menos de 
35 anos de idade deveriam ter voz Ativa (ao invés de Passiva).  

25  

1803:  Pe. Bertoni anotou em seu Diário Espiritual que neste dia ele experimentou 
um forte desejo de seguir nosso Senhor mais de perto em sua pobreza.  

1890:  Pe. Sembianti renovou seu pedido para ser liberado da Congregação - que 
havia feito anteriormente em 1879 - para que ele pudesse seguir a sua 
Vocação Missionária Estrangeira: foi concedida permissão a ele e ao Pe. 
Domingos Vicentini. Este último se tornou mais tarde Superior Geral dos 
Padres Escalabrinianos - e Pe. Sembianti se tornou Vigário Geral - e foi pela 
ajuda de Pe. Domingos que pudemos dizer: Tibagi é nossa! - a primeira 
fundação no Brasil.  

26 

1813:  Pe. Bertoni escreveu a Madre Naudet sobre o Abandono a Deus - ele estava 
contente por ela ter seguido o conselho do Pe. João Fusari – Superior do 
Oratório em São Felipe.  
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1838:   Imperador Ferdinando foi coroado em Milão, como Rei de Lombardo-Veneto.  

1840:  Pe. Bertoni escreveu ao Pe. Bragato, dizendo-lhe que ele havia pregado 
diariamente - talvez uma Exortação Doméstica a cada dia para a Comunidade 
no Oratório da Transfiguração próximo a seu quarto nos Estigmas. Ele 
também comentou sobre as duas Festas de São Francisco nos Estigmas - 17 
de setembro e 4 de outubro.  

1853:  Pe. Marani comprou um lote no cemitério local para os falecidos da 
Congregação.  

1856:  Pe. Bragato chegou aos Estigmas, vindo de Strà, para suas férias anuais. 

1875:  O 7º Capítulo Geral foi convocado e elegeu Pe. Pedro Vignola como Superior 
Geral por cinco anos. Os Conselheiros foram: Pes. Sembianti, Rigoni [que 
também foi re-confirmado como Vigário Geral], Vicente Vignola e Benciolini. 
Foi proposto que o Superior Geral preparasse alguns membros da 
Congregação para as Missões Estrangeiras, tão logo quanto possível - e que, 
em um futuro próximo, a Escola fosse reaberta nos Estigmas.  

1876:  Pe. Pedro Vignola, Superior Geral, convocou a 8º Capítulo Geral, que se reuniu 
para discutir a Casa de Bassano. Quando Pe. Vignola foi questionado sobre as 
Missões Estrangeiras e os membros que estavam sendo preparadas para elas, 
ele afirmou que já havia designado alguns membros para estudar línguas e 
que estava em contato com a Sagrada Congregação para Propagação da Fé, 
em Roma. Foi decidido que o Superior Geral, no futuro, não teria que 
convocar Capítulos Gerais para aceitar novas casas para a Congregação.  

1905:  Pe. Luchi e Pe.Antônio Della Porta deixaram Trento para a sua viagem 
através de Suíça para LeHavre, França, onde embarcariam para a América 
do Norte. 

27  

1808:  Nesta data, Pe. Bertoni escreveu que ele havia experimentado um forte 
desejo de se associar com as ignomínias de Nosso Senhor. 

 

28  

1783:  Neste dia, por volta de 10:00 horas da manhã, nasceu Miguel Angelo  
Gramego, filho de Sebastião.  
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1808:  Pe. Bertoni anotou em seu Diário Espiritual que os diretores espirituais 
deveriam proibir os seus penitentes de praticar mortificacão exterior, caso 
não tenham feito ainda algum progresso na prática da interior [pelo menos 
assim poderão ser levados à interior pelo próprio desejo de compensar a 
ausência da exterior].  Ele também expressou desejo de martírio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1823:  Cardeal Della Genga foi eleito para suceder o Papa Pio VII - ele tomou o nome 
de Leão XII.  

1824:  Pe. Cartolari recebeu diploma do governo para ensinar.  

1833:  Os sinos dos Estigmas, que haviam sido destinados à paróquia de São Miguel, 
tocaram publicamente na Vigília da Festa.  

1834:   Luís Ferrari fez uma Consagração a Maria.  

1838:  O Imperador recém-coroado e a Imperatriz visitaram o Noviciado Jesuíta em 
Verona – eles haviam pedido a Pe. Bragato para que Pe. Bertoni orasse por 
eles.  

1862:  Cônego Orlandi enviou uma carta de recomendação e afirmou que o pai de 
Antônio Caucigh havia dado sua permissão ao filho para entrar nos Estigmas. 

1878:  O governo concedeu permissão para a escola nos Estigmas ser reaberta para 
estudantes externos.  

Pes. Antônio Dalla Porta e Ludovico Luchi,  
primeiros Estigmatinos na America. 
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1882:  Os numerosos refugiados da inundação deixaram os Estigmas neste dia, 
depois de uma estada de cerca de 11 dias - o governo havia fornecido abrigo 
em São Bernardino, em Verona. A Congregação foi muito elogiada por seu 
trabalho durante esta catástrofe.  

29  

1783:  Festa de São Miguel Arcanjo - Miguel Angelo  Gramego foi batizado pelo Pe. 
P. Pompeu.  

1804:  Pe. Bertoni pregou sobre morte iminente - pode estar próxima, mesmo para 
os jovens - vem em qualquer idade, local e forma. A morte nunca se ‘cansa’ - 
a morte de um pecador é despreparada e é sempre inesperada.  

1809:  Pe. Bertoni anotou em seu Diário Espiritual que é uma boa coisa sofrer por 
Jesus Cristo.  

1824:   JB Bongiovani deixou os Estigmas para se tornar Capuchinho.  

1868:  Pe. Marani, Superior Geral, escreveu de Verona ao Mestre de Noviços, Pe. 
DaPrato, em Villazzano. Ele disse que havia notado, durante a sua recente 
visita a Villazzano, uma falta de respeito entre os estudantes, de uns para com 
os outros.  Ele disse que, se um estudante não tem respeito por um colega, 
consequentemente ele não pode nem ser caridoso, nem humilde. Ao corrigir 
os Estudantes, Pe. Marani sugeriu que a primeira correção fosse ligeira - a 
segunda, ou terceira falhas, devem ser enfrentadas com uma penitência um 
pouco forte – se uma falta for pública, em consequência a penitência deve ser 
pública.  
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1829:  Pe. Bertoni escreveu a Madre Naudet para dizer-lhe que estava feliz por a 
Condessa Settala ter entrado na Congregação de Madre Naudet.  Ele pediu a 
ela para ter o 'santo Príncipe d'Hohenloe' orando por Pe. Marani, que vinha 
sofrendo há cerca de um ano.  

1833:  Angelo Casella tornou-se membro do Oratório nos Estigmas - ele estava com 
29 anos.  

1855:  Esta foi uma das datas mais importantes da História Estigmatina. Foi o 18º 

Domingo depois de Pentecostes - às 8:00 horas da manhã, Dom Riccabona 
chegou aos Estigmas para a cerimônia especial chamada Ereção Canônica da 
Congregação. Ele estava acompanhado por seu Vigário, Monsenhor Marchi, 
e seu Mestre de Cerimônias, um certo Pe. Valbusa. Foi cantado o Veni, 
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Creator – em seguida, o Bispo celebrou a Missa - na sua conclusão, ele 
incensou o Santíssimo Sacramento exposto, e foi até a Cadeira que estava 
preparada no Santuário. Pe. Marani, então, ajoelhou-se diante do 
Santíssimo Sacramento, e recitou a sua Profissão Religiosa - em seguida, 
sentou-se em uma cadeira colocada diante do Altar para ele, e recebeu a 
Profissão Religiosa dos 5 Sacerdotes e 3 Irmãos.   

 

 

 

 

 

 

 
1856:  Pe. Bragato estava de férias de suas funções na Corte Imperial, e foi para 

Sezano para visitar os Noviços, e lá permaneceu por quatro dias - ele apreciou 
a companhia dos estudantes e muitas vezes participou de suas recreações.  

1861:  O boletim escolar que Antônio Caucigh trouxe com ele para a Congregação 
marcou esta data - em Latim ele havia recebido cum laude10. [Isto é um tanto 
surpreendente, já que, mais tarde, sua Vestição seria adiada por um mês por 
Pe. Marani, Superior Geral, devido a uma deficiência apresentada em Latim - 
ele foi vestido em 06 de janeiro de 1865.  

1865:   Pe. Marani, Superior Geral, escreveu ao Provincial dos Padres Camilianos, Pe. 
Luís Artini, e datou sua carta como o "10º aniversário de nossa Ereção 
Canônica" - ele pediu as orações do Pe. Artini para que ele pudesse governar 
a congregação de acordo com os ideais de Pe. Bertoni. 

† 
††† 

†  

 

                                                        
10  Com louvor. 

Pe. João Maria Marani,  
Primeiro Superior Geral  

[1855 – 1871] 


