Seminário Mundelein
1000 East Maple Avenue
Mundelein IL 60060 EUA
9 de Outubro de 2018
Nascimento de Pe. Bertoni em 1777!

Caros Leigos Estigmatinos,
O mês de outubro contém vários importantes registros para a nossa história
Estigmatina: a mais importante de todas é o nascimento de São Gaspar em 9 de
outubro de 1777. Ele recebeu o nome “Gaspar” de seu avô paterno; “Luís” de seu
pai; e “Dionísio” do santo do dia 9 de outubro.
Enquanto o Diário do Fundador possa ser bastante familiar para alguns de
vocês, é interessante lê-lo sob a perspectiva das intuições do Santo sobre o
Santíssimo Sacramento sobre o Altar, a Santa Eucaristia. Iniciamos esta carta com o
registro que o Santo escreveu em seu 31º aniversário, recordando o dia de sua
Primeira Santa Comunhão, muitos anos atrás. Incluo este registro nesta carta com a
esperança de que, por fazerem uso dos documentos a ela anexados, vocês possam
observar os muitos registros de São Gaspar sobre a “Eucaristia”. Eles são bastante
inspiradores.
Tendo em foco o nosso muito ilustre Confrade Estigmatino já falecido – Pe.
Cornelio Fabro – ele observou esta característica Eucarística como acompanhando a
realidade do sofrimento de toda a vida do Fundador. Parece que estes eram os
significados que Deus usou em cooperação com São Gaspar no desenvolvimento de
sua espiritualidade pessoal, como um “Modelo de Santo Abandono”, assim como
um outro de nossos Confrades Estigmatinos, Pe. Nello Dalle Vedove, escreveu em
sua Tese de Doutorado defendida em Roma no ANGELICUM, cerca de 70 anos atrás.
Então, com a queda das folhas do outono, elevemos os nossos corações em
esperança de que as provações da vida são melhor cumpridas pela sua união com os
sofrimentos e a ressurreição de Jesus Cristo, como São Pedro nos diz em sua
primeira Encíclica escrita para a Igreja: ...’Achegai-vos a Ele, pedra vida que os
homens rejeitram, mas escolhida e preciosa aos olhos de Deus; e, quais outras
pedras vivas, vós também vos tornais os materiais deste edifício espiritual, um
sacerdócio santo, para oferecer vítimas espirituais, agradáveis a Deus, por Jesus
Cristo... [cf. 1Pd 2,4, ss].
Deus abençoe a todos vocês! Nosso melhor “presente de aniversário” para
São Gaspar seria a nossa própria vida Católica, plenamente vivida – com mais ênfase
na Eucaristia!
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Respeitosamente, nas Chagas Curadoras de Jesus Cristo,
Pe. Joseph Henchey, CSS

Diretor Espiritual Interino
Apêndices:
Trecho do Memorial Privado [Memoriale Privato] de Pe. Bertoni – 9 de outubro de
1808. Tradução para a língua Portuguesa por Pe. Benedito A. Bettini, CSS.
Calendário Estigmatino para o mês de outubro. Compilado e traduzido por Pe.
Joseph Henchey, CSS [1967]. Tradução para a lingua Portuguesa por Tereza Lopes, leiga
Estigmatina.
Documentos anexos:
-

‘Devoções Estigmatinas’, por Pe. Joseph Henchey, CSS. Palestra da Cátedra Paluch
na Universidade Santa Maria do Lago [Seminário Mundelein], 2008. [Somente em
Inglês]

-

Memorial Privado de São Gaspar Bertoni [Memoriale Privato] – com Comentários
de Pe. Giuseppe Stofella, CSS [1962]. Tradução para a Língua Portuguesa por Pe.
Benedito A. Bettini, CSS.

-

A Eternidade do Sacerdócio de Jesus Cristo e a Unidade do Sacrifício da Cruz e do
Altar – por Pe. P. M. M. Matthijs, OP [Roma, 1963]. Pontifícia Universidade de
Estudos Santo Tomás de Aquino em Urbe – Estudos Teológicos. [Somente em
Inglês]

-

Relação dos Estigmatinos Falecidos em Outubro.
†
†††

†
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9 de Outubro de 1808
[59.]

Festa de São Dionísio e da Maternidade da Virgem Maria

Durante a Oração Eucarística da Missa, perto do memento, pareceu que
meu espírito estava iluminado para ouvir quem estava falando; senti, então,
um grande afeto e um entusiasmo de amor na oração. Depois, certas
aspirações e ímpetos da alma para Deus. Parecia ser como uma pessoa
maravilhada pela presença de um grande amigo que não via há muito
tempo, e, ao vê-lo de repente, sentiu vontade de atirar-se sobre ele e
abraçá-lo. Então, desejei que se tornasse mais clara a visão, e mais forte o
ímpeto para alcançar de vez o Bem Supremo. Mas, receando algum
sentimento de vaidade por estar em público, desci à consideração dos meus
gravíssimos pecados. Como consequência, [senti] um aumento do
conhecimento de bondade e amor que se dissolveu em lágrimas
consoladoras, que duraram até após a Santa Comunhão.
Enquanto isso, a fé e a confiança aumentaram muito, juntamente com a
humildade e a reverência afetuosa para com Deus. Finalmente, durante a
Comunhão, experimentei uma intensa devoção e afeto, como no dia da
minha Primeira Comunhão, e que nunca havia experimentado novamente
até então. As recordações duraram mais uma hora, e permaneceram pelo
resto da tarde.
Era o segundo domingo de outubro, o 18th após Pentecostes, e aniversário de
Pe. Bertoni. Ele estava completando 31 anos de idade. Era também o dia se seu
nome, pois Dionísio foi o terceiro nome dado a ele no dia de seu Batismo. Naquele
dia, a comemoração de São Dionísio teve que dar precedência litúrgica à celebração
da festa da Maternidade da Virgem Maria. Aquela festa foi comemorada em regiões
sob o Domínio Veneziano no segundo domingo de outubro. Não poderia tudo isso
ter tido alguma influência na preparação da alma de Pe. Bertoni para as visitas de
Sua Majestade Divina?
Parece que deveríamos ler o registro deste dia ajoelhados! O que podemos
dizer? Pe. Gaspar encontrou-se tomado por um estado de graça muito especial.
Observemos primeiro aquela abertura de sua mente e coração. Isso levou a essas
explosões de seu espírito em direção a Deus. Tal desejo e impulso o alcançaram.
Então, no aparente limiar do êxtase, para não cair em vaidade diante do público, ele
fez um esforço para pensar em seus graves pecados. Isso nos lembra o que Santa
Teresa de Ávila costumava dizer a suas freiras:
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(…) Fiquemos de sobreaviso quando formos tomadas por esses
grandes impulsos de tais desejos, para não acrescentarmos nada, ou
para aumentá-los. Temos que cortar o fio suavemente com alguma
outra consideração ... 1
No entanto, parece que tal Graça tomou firmemente Pe. Gaspar, mesmo depois
do êxtase. Ele recebeu uma certa consciência da Bondade Divina. Ele experimentou
lágrimas suaves, e um aumento nas virtudes. Estava sendo concedido a ele
literalmente o que ele rezou naquela oração Inaciana familiar, escrita para o seu
próprio uso: ‘Dá-me humildade e reverência amorosa’ (cf. em 12 de julho). O que
pode ser dito sobre esta recordação do dia de sua Primeira Comunhão Eucarística?
... O balanço da graça em sua alma parece voltar um longo tempo em sua vida.
+++++

1

Santa Teresa de Avila, Caminho da Perfeição, c. 19.
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1
1875: Os estudantes da Congregação que nasceram em Trento foram transferidos
da Casa de Estudos, em Verona, para a Casa de San Bernardino Vecchio, em
Trento. A razão para isso foi que havia uma lei naquele tempo que
concederia isenção do serviço militar apenas para aqueles jovens de origem
trentina que estavam frequentando o Seminário Diocesano em Trento. Os
estudantes da Congregação frequentaram aulas de Filosofia e Teologia no
Seminário de Trento.
2
1815: Pe. Galvani escreveu neste dia que o Bispo ainda não havia dado permissão
a Pe. Farinati para deixar a Diocese para se juntar aos Jesuítas.
1833: Depois do jantar neste dia, Pe. Bertoni deu uma breve Exortação Doméstica
à Comunidade, no refeitório nos Estigmas.
1905: Pe. Antônio Dalla Porta e Pe. Ludovico Luchi partiram de Lehavre, na França,
para estabelecer a Congregação no Novo Mundo, na América do Norte.
3
1806: Pe. Bertoni pregou sobre o significado de ‘Cult Externo’. Ele disse que a
verdadeira alma de toda devoção está no coração. Pela sua encarnação, o
próprio Cristo experimentou todas as necessidades e tentações da espécie
humana, a menos do pecado – o nosso culto responde a uma necessidade
humana básica.
1822: Vigília da Festa de São Francisco. Às 15:00 horas, a Igreja dos Estigmas foi
aberta novamente ao público depois de ter estado fechada por muitos anos.
Pe. Brugnoli pregou nesta ocasião – e deste momento em diante, na
pequena Igreja, passaram a ser realizadas devoções semanais em honra das
Cinco Chagas. Pe. Gramego celebrou a primeira Missa no altar-mór dedicado
aos Esponsais de Maria e José. Dom Liruti havia dado permissão para o
Santíssimo Sacramento a ser guardado na Igreja.
1857: Pe. Bragato, novamente neste ano, passou suas férias de verão com os
Estudantes em Sezano. Nesta data, ele benzeu uma estátua ao partir para
mais um ano.
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1807: Pe. Bertoni pregou sobre o Rosário. Ele disse que era uma devoção de
nobilíssima origem - devemos imitar o que os mistérios contêm e lutar por
aquilo que prometem. Ele afirmou que o Rosário é uma devoção aprovada
pela mais alta autoridade da Igreja. [É interessante notar que Pe. Bertoni
não viu necessidade de insistir muito sobre o Rosário como uma prática
obrigatória - ele apenas acreditava que um bom Religioso iria oferecê-lo
diariamente por conta própria.
1828: Luís Biadego, um clérigo em Ordens Menores, entrou nos Estigmas. Ele
deixou a sua casa às 4:00 horas da manhã. Neste dia, quando ele estava
partindo, seu pai lhe disse que ele não sabia onde estava o resto de seus
pertences, e que sua mãe já estava fora nos campos! Seu pai disse a seu
filho para dar a Pe. Bertoni e Pe. Marani seus melhores cumprimentos –
assim como 'a todos os outros que terão de aturar a sua companhia!’.
1834: A celebração anual da Festa de São Francisco ocorreu nos Estigmas neste
dia. Pe. Francisco Benciolini pregou o sermão - 41 missas foram celebradas
nos Estigmas.
1836: Foi também a Festa do Santíssimo Rosário neste ano - 18 missas foram nos
Estigmas. Pe. Benciolini pregou.
1866: Esta é a data da Biografia do Pe. Vicente Vignola por Antônio Caucigh.
1867: Pe. Marani, Superior Geral, recebeu a primeira ordem de despejo nos
Estigmas. Teria de ser cumprida dentro de 15 dias - no entanto, uma
'permanência' de mais dez dias foi concedida.
1871: Foi convocado o 3º Capítulo Geral nos Estigmas – havia 10 Capitulares
presentes.
5
1823: Pe. Bertoni estava doente neste momento, mas ele respondeu a carta de
Madre Naudet, concordando que os néo-Comungantes deveriam ser
inscritos no Oratório.
1867: Pe. Marani, um dia depois de ter recebido a ordem de despejo nos Estigmas,
foi até a Casa dos Estudantes ‘em exílio’ em Villazano, Trento, para falar com
os Estudantes sobre isso. Apesar de todas as dificuldades da Congregação,
este veio a ser um dia feliz para todos.
1871: Os 10 Capitulares presentes no 3º Capítulo Geral passaram o dia em oração
silenciosa pela escolha a ser feita na manhã do dia seguinte do sucessor do
falecido Pe. Marani.
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1863: Pes. Benciolini e Bassi pregaram aos Terciários na Paróquia de São
Bernardino em Verona.
1871: Data de uma carta de encorajamento do Pe. Benciolini, Vigário Geral, ao Pe.
Rigoni, Procurador Geral, que estava em Florença tentando salvar a
propriedade da Congregação que havia sida deixada por Pe. Bertoni em
nome de Pe. Benciolini.
1871: Pe. João Batista Lenotti foi eleito o 2º Superior Geral da Congregação pelo 3º
Capítulo Geral, para um mandato de cinco anos - ele não completaria este
mandato, [pois ele faleceu em 5 de Setembro de 1875, depois de cumprir
apenas três anos e 11 meses]. Nesta data da sua eleição, ele recebeu 7
votos; Pe. Benciolini recebeu um - e os irmãos Vignola, Pe. Pedro e Pe.
Vicente, receberam um cada. Os Conselheiros Gerais eleitos foram: Pes.
Pedro Vignola, Ricardo DaPrato e Francisco Benciolini - este último nome foi
também escolhido para ser o 'Padre Admonitor' do Superior Geral - e João
Rigoni foi também escolhido como Procurador Geral. Foi proposta e apoiada
uma moção para elevar o Pe. Luís Bragato como o primeiro Missionário
Apostólico oficialmente declarado pela Congregação - pois Pe. Marani não
havia nomeado ninguém durante os 18 anos de sua administração. O
Capítulo foi suspenso às 14:00 horas.
7
1812: Madre Naudet escreveu a Pe. Bertoni neste dia, afirmando que ela estava
passando por muitas dificuldades em sua vida espiritual neste momento.
1868: Pe. Lenotti pregou o retiro anual para os Madames em Rovereto.
8
1871: Pe. João B. Lenotti, recém-eleito Superior Geral, escreveu a sua primeira
"Carta Circular" e foi para os Estudantes em Villazzano. Seu propósito ao
escrever era para informá-los sobre os trabalhos do 3º Capítulo Geral, recém
concluído. Ele disse aos estudantes que ele era apenas o "legado" de Maria
e José, sob cujos cuidados a Congregação foi colocada por seu Fundador. Ele
lhes disse que todos eles tinham uma cruz para carregar, mas que ele, como
Superior Geral, tinha uma porção maior daquela cruz, e por isso pediu as
suas orações. Ele também pediu que eles se dedicassem à sua principal
tarefa diante deles, os seus estudos, e a manter uma observância regular.
Ele recordou a eles as memórias de Pe. Bertoni e Pe. Marani. Foi nesta carta
que ele recomendou uma segunda meia hora de meditação aos Noviços, a
ser realizada no período da tarde.
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1874: Pe. Luís Bragato, perto de seu retorno de Reichstadt, ficou gravemente
doente em Praga.
9
1777: Gaspar Luís Dionísio Bertoni nasceu nesta festa de S. Dionísio, filho de
Francisco Luís Bertoni e Brunora [Ravelli]. Ele tinha apenas uma irmã,
Metilda, que nasceu em Caldiero - fora de Verona - em 18 de março de
1783 - e faleceu ainda criança, aos três anos e meio, em 11 de novembro
de 1786.
1808: Pe. Bertoni, oferecendo Missa em seu 31º aniversário, teve uma experiência
mística do Divino Mestre.
1867: Pe. Marani escreveu ao Pe. Rigoni, Procurador Geral, que estava em
Florença tentando salvar a propriedade que logo seria subtraída da
Congregação pelo governo. Pe. Marani datou sua carta como o "90º
Aniversário do Nascimento de Pe. Gaspar".
1877: O primeiro centenário do nascimento do Fundador foi celebrado com
grande solenidade nos Estigmas.

A Casa onde nasceu Gaspar Bertoni, em 9 de Outober de 1777,
após restauração. A placa entre as janelas tem os dizeres:
‘Nesta casa nasceu, em 9 de Outubro de 1777, o Beato Gaspar
Bertoni, Pérola do Clero de Verona, Fundador dos Estigmatinos.

8
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1827: Monsenhor Dionísio, Vigário Geral da Diocese de Verona, assinou o Decreto
de Vestição para o jovem Clérigo da Congregação, Luís Biadego.
1838: Faleceu hoje Ursula [Rabbi] Marani, Mãe do Pe. João Marani.
1898: Ir. Fortunato Marini ficou doente e recebeu os Últimos Sacramentos - ele
faleceria uma semana depois. Ele foi louvado como "um bom Irmão, e com
apenas 19 anos!”.
1862: Pes. Benciolini e Lenotti voltaram a Callera Veneto, onde haviam pregado
uma Missão para estabelecer uma Pia União para combater a Blasfêmia.

Paróquia de São Paulo em Campo Marzio, em Verona, onde Gaspar Bertoni foi
batizado em 10 de Outobro de 1977. Esta placa, situada junto à Fonte Batismal, tem os
dizeres:
‘Nesta fonte batismal, em 10 de Outober de 1977, o Beato Gaspar Bertoni nasceu
para a vida de filho de Deus, Jóia Cintilante do Clero Veronês, Apóstolo da Juventude,
Fundador dos Padres Estigmatinos.
A Paróquia de São Paulo, exultante, o venera e confia em sua proteção, no Segundo
centenário de seu nascimento.
Verona, 9 de Outubro de 1977

9
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11
1808: Pe. Bertoni anotou em seu Diário Espiritual que qualquer religioso que não
tende à sua própria perfeição pessoal impede toda a Congregação.
1813: Nesta data, um leigo com o nome de José Bellotti assinou uma carta de
compra dos Estigmas, o Dereletti, Santa Teresa e uma casa próxima à Trinità.
Ele um dia os deixaria ao Pe. Galvani, que por sua vez iria deixá-los a Pe.
Bertoni - que por sua vez os colocaria em nome de Pe. Benciolini.
1817: Pe. Caetano Brugnoli foi admitido na Congregação.
1867: Pe. Marani, Superior Geral, dolorosamente doente, mais uma vez - neste
momento, restavam apenas 6 dias até que o aviso de despejo dos Estigmas
se tornasse efetivo.
1888: Pe. Camilieri, OSA, Consultor da Sagrada Congregação dos Bispos e
Regulares, deu uma resposta favorável em relação às Constituições da
Congregação que haviam sido apresentadas à Santa Sé pelo Superior Geral,
Pe. Pedro Vignola.
12
1808: Pe. Bertoni anotou em seu Diário Espiritual que, se alguém se sentir atraído
por virtude alta, não deverá ser impedido por nenhuma outra pessoa na
Comunidade que possa ser de virtude inferior.
13
1816: Pe. Bertoni estava em Mântua, a apenas algumas semanas de vir para os
Estigmas. Ele estava com Monsenhor Luís Pacetti, pregando o retiro anual
para ao Clero Diocesano de lá .
1830: Um certo Dr. Vanni observou que Pe. Francisco Benciolini tinha saúde
melhor do que média. Dr. Vanni provou ser um profeta! Pe. Benciolini
faleceu em 19 de fevereiro de 1892, aos 86 anos!
1835: Esta foi a última Missa registrada por Pe. Bertoni por nove meses.
1857: Pe. Marani ficou no lugar de Pe. Bragato no Palácio Imperial em Strà para
que Pe. Bragato pudesse passar as suas férias anuais com os Estudantes em
Sezano.
1867: 2º Domingo de outubro, Festa da Maternidade da Bem-Aventurada Virgem
Maria. Pe. Benciolini escreveu ao Pe. Rigoni em Florença para lhe dizer da
recaída de Pe. Marani.
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1905: A Congregação Estigmatina chega à América do Norte. Nesta data, Pe.
Antônio Dalla Porta e Pe. Ludovico Luchi foram recebidos pelo Bispo de
Scranton, na Pensilvânia . Eles foram os primeiros Estigmatinos na América
do Norte.
14
1857: Pe. Lenotti pregou um retiro privado para quatro Sacerdotes que haviam
vindo aos Estigmas para fazer o seu retiro anual. Um desses sacerdotes era
Pe. Vicente Vignola, um dos cinco irmãos de sangue sacerdotes. Mais tarde,
Pe. Vicente Vignola entrou na Congregação e, algum tempo depois, foi
seguido por um de seus irmãos, Pe. Pedro Vignola - que mais tarde [com o
voto decisivo de Pe. Vicente no Capítulo] foi eleito o 3 º Superior Geral da
Congregação. Ele foi eleito pela primeira vez em 16 de setembro de 1875
pelo 6º Capítulo Geral, e ficou no cargo até o seu muito repentino
falecimento quase 16 anos depois, em 23 de agosto de 1891.
15
1818: Esta é a data da Última Vontade e Testamento do Padre Nicola Galvani, que
fez de Pe. Bertoni o proprietário legal dos Estigmas, do Convento de Santa
Teresa, do Dereletti e de uma casa próxima à Trinità.
16
1812: Esta foi a data de nascimento de um certo Francisco Stevanoni - mais tarde
ele se tornou um Irmão na Congregação, e foi um dos quatro Irmãos lá
presentes no dia da morte do Fundador nos Estigmas, 12 de junho de 1853.
1825: Pe. Bertoni escreveu a Madre Naudet neste dia e prometeu as suas orações
para que ela pudesse encontrar um bom Diretor Espiritual.
1866: Tropas italianas entraram em Verona após a derrota da Áustria - bandeiras
foram penduradas nos Estigmas, no Dereletti e em Santa Teresa.
17
1808: Pe. Bertoni anotou em seu Diário Espiritual que, neste dia, durante a visita
do meio-dia, ele experimentou uma percepção intensa da presença de Deus.
1865: Melchiade Vivari foi admitido na Congregação – durante a maior parte de
sua vida como Sacerdote, ele expressou a esperança de ir um dia para as
Missões Estrangeiras, mas este benefício nunca lhe foi concedido. Ele foi
Lisboa [1899-1901], e traduziu diversos livros do alemão para o italiano.
18

CALENDÁRIO ESTIGMATINO

OUTOBRO

12

1811: Um jovem de nome Caetano Brugnoli recebeu alta neste dia da Guarda
Nobre de Napoleão. Nos últimos anos, vários de seus companheiros de
armas pereceram na tentativa desastrosa de Napoleão de conquistar a
Rússia. Bispo Riccabona, em 1854, compararia a pequena Congregação dos
Estigmas à Guarda Nobre de Napoleão, ‘pequena em número, mas iria
infligir o golpe decisivo na batalha para Deus!'.
19
1819: Pe. Mateus Farinati retornou à sua nativa Alcenago, na tentativa de
recuperar a sua saúde. Ele havia sido antes um seguidor de Pe. Bertoni, e
ficado em seu lugar como Capelão do Presídio. Neste trabalho, ele contraiu
uma doença que viria a ser fatal.
1865: Pe. Picchia, Diretor Espiritual das Servas da Caridade, que conduziram o
Hospital em Udine, escreveu a Pe. Marani para agradecer-lhe por enviar Pe.
Lenotti para pregar o retiro anual para as Irmãs lá. Ele afirmou que as irmãs
haviam expressado a ele a esperança de que algum dia Pe. Lenotti voltasse a
pregar a elas, como ele havia feito naquele verão.
1866: Pe. Marani, Superior Geral, fez uma breve visita a Villazzano, para estar com
os Estudantes que recentemente haviam ido para lá de Verona, como "em
exílio" do governo ameaçador.
1867: A ordem de despejo que Pe. Marani havia recebido nos Estigmas 15 dias
atrás teria se tornado efetiva nesta data, mas foi adiada por 10 dias, talvez
por causa da saúde precária de Pe. Marani.
20
1893: Data de nascimento de Carlos José Zanotti, primeiro Provincial da América
do Norte.
21
1805: Pe. Bertoni pregou sobre a Pureza da Bem-Aventurada Virgem Maria.
1835: Nesta data, Pe. Bertoni escreveu ao Pe. Bragato, que em julho daquele ano
havia sido nomeado Confessor da Corte Imperial de Viena para a Imperatriz,
Mariana. Esta carta foi ditada por Pe. Bertoni, mas foi de fato escrita por Pe.
Gramego. Havia muitas doenças nos Estigmas neste momento. Pe. Bertoni
disse a Pe. Bragato da excelente pregação de Pe. Benciolini.
22
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1847: Nas devoções habituais de sexta-feira nos Estigmas, Pe. Lenotti concluiu a
sua série de sermões sobre o livro do Eclesiástico.
1866: Pe. Ricardo DaPrato, nomeado Mestre de Noviços para suceder Pe. Lenotti,
chegou a Villazzano com o último dos Estudantes. Todos os Estudantes da
Congregação deixaram Verona logo após a morte de Antônio Caucigh, que
ocorreu na Trinità em 11 de agosto de 1866.
23
1800: Pe. Bertoni, sacerdote há apenas um mês, deu um sermão sobre o Temor de
Deus. Ele distinguiu o Temor Servil do Filial. Ele disse que o Temor do Senhor
é necessário não só para o pecador, mas também para o justo - sem ele, não
poderia haver salvação.
24
1816: Carlos Fedelini, um menino de 16 anos, foi admitido na Congregação.
1851: Nas Devoções sexta-feira nos Estigmas, Pe. Lenotti pregou sobre o Livro da
Sabedoria.
1854:

Pe. Marani, Superior Geral, e Ir. Luís Ferrari tiveram uma audiência
particular com o Papa Pio IX. Pe. Marani falou abertamente ao Santo Padre
sobre a Congregação. O Papa perguntou a Pe. Marani se o Ir. Ferrari
também foi às Missões com os Sacerdotes. Pe. Marani respondeu que não;
então o Papa disse que os Irmãos da Congregação devem ser ‘Mestres de
toda obra’. Foi durante esta audiência que Pio IX declarou que a pequena
Congregação dos Estigmas era a "sua" Congregação, e expressou o desejo
frequentemente citado: Crescat Pusillus Grex! [Cresça o Pequeno
Rebanho!].

1856: Pes. Benciolini e Fedelini [que ainda não tinham começado a ensinar no
Seminário para o novo Ano Escolar] deixaram os Estigmas para pregar uma
Missão em Cerro.
25
1854: Pe. Marani, Superior Geral, e em Roma, escreveu ao Pe. Brugnoli, nos
Estigmas - pois Pe. Brugnoli era o mais velho - para dizer à Comunidade
sobre a felicidade que ele e Ir. Ferrari experimentaram no dia anterior em
sua Audiência com o Papa.
1866: Às 09:45 horas da manhã, três Carabinieri chegaram aos Estigmas com um
mandado de busca para obter provas incriminatórias contra os Jesuítas, pois
o governo os considerava uma organização internacional de espionagem.

CALENDÁRIO ESTIGMATINO

OUTOBRO

14

Com a perspectiva de buscas repentinas nos Estigmas, Pe. Marani, por volta
desta ocasião, queimou uma quantidade de papéis que estavam sendo
guardados por muitos anos nos Arquivos nos Estigmas.
1867: Pe. Marani escreveu ao Pe. Rigoni em Florença, dizendo-lhe que o despejo
deles dos Estigmas era iminente. Pe. Marani não havia ainda encontrado um
lugar para viver.
26
1812: Pe. Bertoni ficou gravemente doente. Ele foi atormentado por toda a sua
vida por uma chaga dolorosa e extensa na perna [uma fístula?] que havia
sido perfurada mais de 200 vezes.
1823: Pe. Bertoni escreveu a Madre Naudet, que estava buscando aprovação para
a sua Congregação. Ele a aconselhou a não escrever tão logo, pois o novo
Papa, Leão XII, ainda não havia ainda sido coroado.
27
1808: Pe. Bertoni anotou em seu Diário Espiritual que no Exame de Consciência,
naquele dia ao meio-dia, ele experimentou uma viva realização da presença
de Deus.
28
1867: Pe. Marani escreveu ao Pe. Rigoni em Florença, dizendo-lhe que no dia
seguinte todos os membros da Congregação seriam desalojados dos
Estigmas.
29
1831: Pe. Antônio Rosmini celebrou Missa nos Estigmas.
1847: Nos devoções de sexta-feira nos Estigmas, Pe. Lenotti pregou sobre o livro
de Eclesiastes.
1861: Terça-feira - Pes. Lenotti, Rigoni e Pedro Vignola deixaram Verona para a
Missão em Vigasio.
1867: A 'Hora mais Escura" da Congregação - os homens foram desalojados da
Casa dos Estigmas. Foram quase 51 anos desde o dia em que Pe. Marani
entrou pela primeira vez lá, com Pe. Bertoni e Ir. Paulo Zanoli. Eles foram
autorizados a ter a Igreja, alguns quartos no andar superior e uma cozinha.
Pe. Marani foi morar com uma sobrinha viúva, a Sra. Massalongo - e nunca
retornou aos Estigmas, morrendo ‘no exílio’ em 01 de julho de 1871.
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30
1826: Carlos Fedelini, de 16 anos, foi vestido nos Estigmas.
1828:

Pe. Luís Bragato voltou para a Congregação. Ele havia entrado
anteriormente, mas saiu devido a problemas de saúde.

1846: Pe. Lenotti pregou nas Devoções de sexta-feira nos Estigmas pela primeira
vez. Seu texto foi do Livro do Eclesiástico, 50, 9.
1863: As Irmãs da Sagrada Família alugaram o Convento de Santa Teresa ao
governo, para o uso como um quartel militar.
31
1828: Um certo Pe. Maggi ficou no lugar de Pe. Bertoni como Confessor de Madre
Naudet.
1834: Os Sacerdotes nos Estigmas trocaram de quarto. Alguns dos sacerdotes que
estavam lá naquela época eram Pes. Cainer, Cartolari e Raimondi.
1854: Pe. Marani e Ir. Ferrari deixaram Roma após a sua bem-sucedida visita lá
para obter o Decreto de Louvor para a Congregação. Este seria concedido
em 16 de April de 1855.
1862: Pes. Benciolini e Bassi pregaram uma bem-sucedida Missão em Ala, no Tirol.

†
†††
†

O único retrato de Pe. Bertoni
pintado com ele em vida. O pintor foi
Caetano Vedovelli, e diz a história que
Pe. Bertoni não sabia que o seu
retrato estava sendo pintado. Ele
nunca consentiu que seu retrato fosse
feito, mas, como era míope, arranjos
foram feitos para que o pintor ficasse
fora do alcance de sua vista, enquanto
alguém conversava com ele.

