Seminário Mundelein
1000 East Maple Avenue
Mundelein IL 60060 EUA
4 de Novembro de 2018
202º aniversário da Congregação!

Caros Leigos e Confrades Estigmatinos,
4 de Novembro
1816: Nascimento da Congregação. Neste dia, Pe. Bertoni, Pe. João Maria
Marani e Irmão Paulo Zanoli chegaram aos Estigmas para fixar
residência. Primórdios da Congregação.
Enquanto dentro de nossa pequena congregação por anos temos celebrado
esta data como o “nascimento” da Congregação – 4 de novembro de 1816 – e
faremos isso também neste ano - como todos sabemos a Igreja no mundo todo
celebra novembro como o mês das Santas Almas – pedindo orações pelos fiéis
falecidos. Isto nos lembra um Artigo central [# 12] do Creio ‘Apostólico’ [cf. CIC ##
1020- 1065]. Nestas semanas, como vivemos o outono no hemisfério norte, somos
todos convidados a refletir sobre o Dogma do Purgatório e as piedosas práticas de
orações pelas ‘pobres almas no purgatório’. Enquanto celebramos o ‘nascimento’ da
Congregação, não nos esqueçamos dos fiéis falecidos, como a Igreja nos ensina:
1030. Os que morrem na graça e na amizade de Deus, mas não de
todo purificados, embora seguros da sua salvação eterna, sofrem
depois da morte uma purificação, a fim de obterem a santidade
necessária para entrar na alegria do céu.
1031. A Igreja chama Purgatório a esta purificação final dos eleitos,
que é absolutamente distinta do castigo dos condenados. A Igreja
formulou a doutrina da fé relativamente ao Purgatório sobretudo nos
concílios de Florença (622) e de Trento (623). A Tradição da Igreja,
referindo-se a certos textos da Escritura (624) fala dum fogo
purificador:
«Pelo que diz respeito a certas faltas leves, deve crer-se que existe,
antes do julgamento, um fogo purificador, conforme afirma Aquele
que é a verdade, quando diz que, se alguém proferir uma blasfémia
contra o Espírito Santo, isso não lhe será perdoado nem neste século
nem no século futuro (Mt 12, 32). Desta afirmação podemos deduzir
que certas faltas podem ser perdoadas neste mundo e outras no
mundo que há-de vir» (625).
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1032. Esta doutrina apoia-se também na prática da oração pelos
defuntos, de que já fala a Sagrada Escritura: «Por isso, [Judas
Macabeu] pediu um sacrifício expiatório para que os mortos fossem
livres das suas faltas» (2 Mac 12, 46). Desde os primeiros tempos, a
Igreja honrou a memória dos defuntos, oferecendo sufrágios em seu
favor, particularmente o Sacrifício eucarístico para que, purificados,
possam chegar à visão beatífica de Deus. A Igreja recomenda também
a esmola, as indulgências e as obras de penitência a favor dos
defuntos:
«Socorramo-los e façamos comemoração deles. Se os filhos de Job
foram purificados pelo sacrifício do seu pai (627) por que duvidar de
que as nossas oferendas pelos defuntos lhes levam alguma
consolação? [...] Não hesitemos em socorrer os que partiram e em
oferecer as nossas orações por eles.» (628).
Na literatura Cristã primitiva, somos ensinados que a morte é um novo
“nascimento” na eternidade. Enquanto pode ser, em alguns medos naturais, tudo o
que Cristo assumiu, Ele redimiu. Elevemos os nossos corações ao alto e confiemos
na Amável Luz-Guia 1 , onde o venerável Cardeal espera por uma bondosa e
misteriosa reunião com os rostos preciosos que amamos e perdemos por um espaço
de tempo.
Algumas reflexões de São Gaspar:
24 de Julho de 1808
[13.] "O tempo deve ser bem aproveitado" (Ef. 5,16). De fato, tempo
não volta mais. É necessário, pois, empregá-lo com diligência.
Nesta nota há 3 partes distintas que parecem ser proximamente conectadas
a um alerta da Imitação de Cristo2. Este é também em 3 partes:
… Lembra-te sempre do fim, e que o tempo perdido não volta. Sem
empenho e diligência, jamais alcançarás as virtudes…

1

Nota da Tradução: Lead, Kindly Light [Amável Luz-Guia] é um hino cuja letra foi escrita em 1833 pelo
Cardeal John Henry Newman, como um poema intitulado The Pillar of the Cloud [O Pilar da Nuvem]. O pilar
de nuvem é uma das manifestações da presença do Deus de Israel no Pentateuco. No livro do Êxodo [Ex
13,21-22], um pilar de nuvem guiou os Israelitas no seu êxodo do Egito, mostrando-lhes o caminho e
provendo-lhes luz durante a noite, de forma que puderam viajar tanto de dia quanto de noite. Fonte:
Wikipedia.
2
Livro I, c. 25, 11.
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A segunda e a terceira partes deste alerta são claramente relacionados um
ao outro. Na segunda há uma identidade de conceito e quase as mesmas palavras
são usadas. A terceira parece ser um desenvolvimento e um cumprimento. A
expressão Paulina o tempo deve ser bem aproveitado encontra na citação da
Imitação de Cristo o estímulo para passar à ação. Se entendermos a frase como
lembre-se do seu último fim, que não está distante de nós, esta é a glória de Deus e
a nossa própria santificação; nosso último fim é o começo da vida eterna.
+
23 de Dezembro de 1808
[90.] Quando as pessoas se encontram com a alma bem disposta, já
em perigo de vida, não é desejável que o Senhor lhes prolongue a
vida. A morte é uma ponte entre as duas Eternidades, antes e depois...
E um passo: quando o homem tem certeza de fazê-lo bem, não é
desejável que não o execute naquele exato momento. E muito difícil
na vida presente conservar a graça. Não desejamos, pois, a vida
prolongada a nenhuma pessoa de virtude.
A primeira sentence é simplesmente uma máxima da boa sabedoria Cristã.
As sentenças que seguem claramente a justificam. A passagem através da ponte,
que divide uma eternidade prévia da eternidade subsequente, é reminiscente de
discussões escolásticas. A passagem do tempo para a eternidade é uma passagem
segura, que ninguém pode evitar. É muito insegura, no entanto, quanto ao
momento preciso. Quando, no entanto, a oportunidade de saber isto claramente se
apresenta, é um grande risco deixá-la escapar. Ela virá de novo? Portanto...
Pe. Gaspar foi desta opinião também durante os seus últimos anos de
vida. Um dia, Pe. Marani (diretor espiritual das Irmãs da Sagrada Família) foi
consultar-se com Pe. Bertoni. Ele disse a ele quão triste ele estava pela morte
de algumas jovens Irmãs. E recebeu as seguintes confortadoras palavras:
‘Estas jovem Irmãs vieram ao convento para ter uma boa morte. Elas tiveram
uma grande graça para isso'.3 Portanto: Sursum corda! (Corações ao alto!)’.
Alguns poderiam encontrar alguma falha nesta sentença de Pe.
Bertoni: ‘É difícil demais conservar a fé nesta vida presente. Isso parece algo
como uma conclusão contra o discernimento e justiça de Deus. Para nós, no
entanto, parece que ele pretendeu somente reconhecer um fato. Ele não
estava preocupado sobre a justiça de Deus, mas sim sobre a indolente
irresponsabilidade humana. Poderíamos também considerar que o que
traduzimos por ‘demais’ (do Italiano troppo), na linguagem arcaica pode
3

Collectanea Stigmatina, Vol. 3, pg. 385.
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significar muito. 4 Em sua juventude, Pe. Bertoni foi ensinado pelo
especialista em idiomas Cesari.
Com relação à última sentence: ‘Não desejamos...’, vemos uma referência ao
livro da Sabedoria 4,10-11: "Ele agradou a Deus e foi por ele amado, assim (Deus) o
transferiu do meio dos pecadores onde vivia. Foi arrebatado para que a malícia não
lhe corrompesse o sentimento, nem a astúcia lhe pervertesse a alma..."
†
14 de Março de 1809
[124.] Se não aceitamos os convites amorosos da Misericórdia, que
nos resta senão cair nas mãos terríveis da Justiça?
Em 28 de novembro de 1802, Pe. Gaspar pregou sobre o Julgamento Final e
chorou no púlpito5:
… Ó pecadores, todos pecadores! O juiz já emitiu contra vós Sua
imutável sentença: ‘Desistí de vossos pecados, desistí deles. Afastaivos de Mim, ide para longe de Mim, malditos...: ... afastai-vos de Mim,
malditos! Ide para o fogo eterno, destinado ao demônio e aos seus
anjos... [Mt 25,41] ...
Por que vos demorais mais? Por que hesitai-vos de atirar-vos
nos braços desta Misericórida, enquanto ainda há tempo? Agí agora
antes que esta Misericórdia entregue todas as nossas ofensas a uma
justiça enfurecida – por que não? Agora é o tempo propício para o
nosso arrependimento: pois, mais tarde, isso será absolutamente vão
e desnecessário. Estes são os dias para assegurar a nossa salvação.
Neste dia, toda a esperança será perdida: ... pois há uma visão para
um termo fixado... que com toda certeza virá, e com toda certeza não
falhará... [Hab 2,3]. Quando menos esperamos, chegará.
Negligenciar uma questão de tal importância é o mesmo que
declarar desejar a própria condenação. Adiar esta deliberação é o
mesmo que se expor ao perigo supremo. É a questão de uma alma:
uma vez perdida, será perdida para sempre. Esta é uma questão de
um estado que será perpetuamente imutável. Esta é uma

4

Cf. F. Palazzi, Dicionário Italiano – troppo é uma palavra arcaica, que significa muito.
Pagine di Vita Cristiana [Páginas de Vida Cristã], pgs. 92, s. - Sermão 10: Sobre o Julgamento Universal. 28
de Novembro de 1802. MssB ## 710, ss.
5
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preocupação de uma eternidade, seja de glória ou de dor. Por que,
então, demorais?
Este Homem-Deus, nosso Juiz, não importa quão ternamente
Ele nos ama como um Pai amoroso, age de uma maneira tal que Ele
não nos perca eternamente, Seus Filhos, submetidos ao flagelo de Sua
mais justa vingança. Ele nos ameaça, Ele nos adverte e clama
fortemente para que não caiamos no amargo golpe fatal. Ele
compromete todo o Seu Sangue para lavar os nossos pecados. Ele nos
mostra os seus méritos, porque estamos investidos dos justos direitos
do Seu Reino. Ele nos faz participantes em Suas satisfações, para
aliviar para nós o peso da nossa penitência: ... Vinde a mim, todos os
que trabalham e estão sobrecarregados, e eu vos aliviarei ... [Mt
11,28].
Ó misericordioso, infinitamente bondoso Senhor! De fato,
qualquer pessoa seria mais digna de compartilhar com os demônios se
se recusasse agora a compartilhar com tão bom Senhor. É justo que tal
pessoa experimente toda a fúria de Sua inflexível justiça. Isto é
apropriado para quem quer que desdenhe da Sua mais
incomensurável Misericórdia. Qualquer um que O rejeite, merece ser
abatido naquele dia, com aquela condenação muito amarga: “Afastaivos de mim!”. Este será o destino de qualquer um que ainda
permaneça surdo ao gentil convite: “Vinde a Mim!”
†
A espiritualidade de Pe. Bertoni era basicamente “Cristológica” e “Inaciana” –
a plena vivência da Petição do Pai Nosso: ‘Seja feita a Vossa Vontade!’. É também a
resposta completa ao princípio Mariano na Festa de Casamento de Caná: FIAT: Fazei
o que Ele vos disser! [Jo 2,5]. É um desenvolvimento da esperança heróica – para
nós, Pe. Bertoni é de fato um Modelo de Santo Abandono.
Deus abençoe a todos! Continuemos a orar uns pelos outros.
Respeitosamente, nos Estigmas Misericordiosos do Redentor,
Pe. Joseph Henchey, CSS

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

Gaspar Bertoni: Sacerdote de Verona, Fundador dos Estigmatinos. Suas Devoções e
Serviço da Igreja: os Sagrados Estigmas do Senhor, os Esponsais de Maria e José e o
Sagrado Coração de Jesus – por Pe. Joseph Henchey, CSS [1989]. [somente em
Inglês]

-

Relação dos Estigmatinos Falecidos em Novembro.
†
†††

†

CALENDÁRIO ESTIGMATINO

NOVEMBRO

NOVEMBRO
1
1805: Pe. Bertoni pregou sobre as Almas do Purgatório; ele descreveu o Purgatório
como uma prisão torturante – a purgação é conseguida seja pelo fogo [a dor
do Purgatório] – ou, pode também ser obtida, pela água [as lágrimas de
arrependimento]. Há muitos benefícios para quem reza pelos falecidos.
1806: Pe. Bertoni pregou sobre as Bem-Aventuranças - elas são como uma escada
que se deve subir para alcançar o céu.
1825: O jovem Carlos Fedelini foi inscrito no Oratório Mariano nos Estigmas.
1847: Pe. Lenotti pregou aos membros do Oratório e exortou-os a imitar os Santos
de Deus.
1853: Carlos Salocher foi admitido na Congregação, mas teve que deixá-la alguns
meses depois devido a uma doença - ele foi readmitido em 1871, e fez a sua
Profissão Perpétua em 17 de julho de 1874.
1854: Pe. Marani e Ir. Luís Ferrari chegaram de volta a Verona, após a sua estada
de quase 4 meses em Roma, onde tiveram uma Audiência Privada com o
Papa Pio IX [em 24 de outubro de 1854]. Sua visita conseguiu a atribuição à
Congregação do muito cobiçado Decreto de Louvor, concedido em 16 de
abril de 1855.
2
1902: Ir. Carlos Salocher faleceu em Santa Maria dos Milagres, em Roma. Por toda
a sua vida ele foi muito observante dos Sufrágios para as Pobres Almas do
Purgatório.
3
1863: Pe. Domingos Rossi faleceu. Ele havia sido Ecônomo Geral.
4
1794: Nasceu Francisco Pedro Faber Pacífico Leonardo Cartolari, filho de Pedro.
1816: Nascimento da Congregação. Neste dia, Pe. Bertoni, Pe. João Maria Marani
e Irmão Paulo Zanoli chegaram aos Estigmas para fixar residência.
Primórdios da Congregação.

7
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Os Estigmas na época da fundação da Congregação

1862: O Noviciado foi transferido dos Estigmas à Trinità pela segunda vez. Pe.
Marani, Superior Geral, abençoou a Casa, que havia sido reformada. Pe.
Vicente Vignola celebrou a Missa. A Trinità havia estado vaga durante os
últimos três anos, devido aos trabalhos em em andamento lá. Havia três
Estudantes Professos: Carlos Zara, Francisco Sogaro e Luís Morando [estes
dois últimos faleceriam como Bispos Consagrados]. Havia quatro Estudantes
Noviços: André Sterza, José DeVai, José Sembianti e um outro. Havia
também vários Irmãos lá: Ir. Zanoli, enfermeiro e encarregado da lavanderia;
Ir. Nicora, porteiro e roupeiro; Ir. Reali, cozinheiro. Entre os Aspirantes
estavam Antônio Caucigh, Pio Gurisatti e Giácomo Marini.
1866: Este foi o Jubileu de Ouro da Congregação. Foi o primeiro domingo de
novembro. O dia foi comemorado tanto nos Estigmas como em Villazzano,
Trento, onde os Estudantes da Congregação estavam vivendo ‘no exílio’.
1885: Nesta data, Bispo Riboldi [mais tarde Cardeal], acolheu a Congregação dos
Estigmas em sua Diocese. A Congregação havia chegado a Pavia para ajudar
no Oratório de São Luís, para conduzir uma escola noturna para os
trabalhadores e para pregar Missões em toda a Diocese, desde que isso não
entrasse em conflito com as outras funções de lá.

8
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1822: A Escola nos Estigmas e a Escola no Convento de Convento de Santa Teresa
são investigadas pelo governo em uma investigação de rotina. Pe. Bertoni
auxiliou Madre Naudet no preenchimento de seu questionário.
1841: [Data de uma Carta de Pe. Bertoni ao Pe. Bragato em Viena, em que Pe.
Bertoni pediu orações pelo trabalho de escrever o pequeno livro de suas
Constituições Originais. Pe. Stofella atribuiu o fato, com maior precisão, a
11 de maio de 1841.]
6
1822: Madre Naudet havia pedido detalhes mais específicos para responder o
questionário sobre sua Escola. Pe. Bertoni escreveu com maiores detalhes.
7
1847: Pe. Lenotti pregou aos meninos do Oratório. Ele continuou a explicação do
Evangelho de São Mateus, de onde seu predecessor, Pe. Fedelini, havia
parado. Pe. Fedelini havia voltado para casa devido a doença. Ele não
retornou à Congregação até depois da morte de Pe. Bertoni, quase seis anos
mais tarde.
1854: Pe. Marani escreveu ao Bispo Riccabona informando-o que Pe. DaPrato e
um outro Sacerdote Diocesano queriam entrar na Congregação.
1858: Pe. Lenotti, Mestre de Noviços, deu uma Exortação Doméstica aos Noviços,
dizendo-lhes para rezar constantemente pela Congregação, que estava
sofrendo muito naquele momento. Pe. Marani, Superior Geral, tinha ficado
gravemente doente; Pe. Brugnoli estava morrendo e o Irmão Marini tinha
acabado de falecer, com a idade de 19 anos.
1861: Antônio Caucigh foi matriculado no Seminário de Udine.
1891: Pe. Morando, Superior nos Estigmas, celebrou uma Missa Memorial solene
pelo falecido Superior Geral, Pe. Pedro Vignola.
8
1822: No questionário que Pe. Bertoni preencheu para a investigação dos
Estigmas, nesta data, ficou evidente que a Congregação naquele tempo
contava com cinco Sacerdotes e um Irmão - e havia 74 Estudantes que
frequentavam a escola nos Estigmas.

9
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1834: Pe. Bertoni escreveu uma carta à Irmã Bussetti, que havia sido eleita para
suceder Madre Naudet como Superiora das Irmãs da Sagrada Família.
Madre Naudet havia falecido poucos meses antes, em 17 de agosto de 1834.
1844: Um homem com o nome de Estêvão Debboni faleceu em Caldiero. Ele havia
sido caseiro da propriedade Bertoni lá, e deixou duas filhas ‘em idade de
casar, e outras crianças’ - que não tinham meios de sustento.
9
1816: Madre Naudet assumiu o Convento de Santa Teresa em Verona. Ela estava
para fazer um trabalho para as meninas lá semelhante ao que Pe. Bertoni
estava fazendo para meninos nos Estigmas.
1896: João Batista Zaupa foi admitido na Congregação.
10
1856: Pe. Marani, Superior Geral, e Pe. Lenotti, Mestre de Noviços, iniciaram um
Retiro em Cremona para as ‘Madames’.
1858: Pes. Lenotti e Vicente Vignola iniciaram uma missão em Villa Lagarina,
Trento.
1910: Pe. Alexandre Grigolli, Pe. Henrique Adami e Ir. Domingos Valzacchi
partiram de Trieste para o Brasil. Foi assim estabelecida a primeira
Fundação na América do Sul para a Congregação.

Pe. Henrique Adami, Pe. Alexandre Grigolli e Ir. Domingos Valzacchi:
Primeiros Estigmatinos na América do Sul.
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11
1786: Matilda Bertoni, irmã mais nova de Gaspar, faleceu nesta data, com a idade
de três anos e meio. Ele estava com nove anos de idade na ocasião. A
existência dela não foi sequer mencionada na primeira Biografia do
Fundador, por Pe. Giaccobbe.
1810: Bispo Liruti permanece firme na sua recusa de permitir ao Pe. Mateus
Farinati se juntar aos Jesuítas.
1829: Um Sacerdote ordenado, Pe. Francisco Benciolini, entrou na Congregação,
'com o consentimento de toda a sua família’. A Crônica observou que ele
tinha ‘um jeito muito franco, um ar alemão!"
1832: O jovem Angelo Casella foi admitido na Congregação. Era a festa de São
Martinho, e quase todos os homens nos Estigmas estavam ‘doentes’ na
ocasião!
1833: Pe. Bertoni estava sangrando abundantemente, então não pôde comparecer
à abertura da escola neste dia.
12
1855: Cônego Bertinelli, anfitrião de Pe. Marani e Ir. Ferrari durante a sua longa
estada em Roma [de junho a novembro de 1854], escreveu ao Pe. Marani
neste dia. Ele disse ao Pe. Marani que não teve coragem de dizer a ele dos
muitos obstáculos que ele enfrentaria ao vir a Roma para obter o Decreto
de Louvor para uma Congregação tão pequena. Ele disse ao Pe. Marani que
o Cardeal Fransoni ainda falou sobre Pe. Marani e a maravilhosa impressão
que ele havia causado em Roma.
1878: A escola é aberta novamente nos Estigmas pela primeira vez desde 1843,
quando Pe. Bertoni a fechou em prol dos Jesuítas.
13
1816: A Escola abre nos Estigmas pela primeira vez sob a direção de Pe. Bertoni.
Ela permaneceu aberta por 27 anos – neste período, 70 Sacerdotes foram
ordenados dentre seus ex-alunos.
14
1833: Pe. Antônio Rosmini celebrou Missa no Seminário.

CALENDÁRIO ESTIGMATINO

NOVEMBRO

12

1834: Pe. Rosmini retornou aos Estigmas novamente nesta data, e ofereceu Missa.
Ele usou o quarto de Pe. Bertoni para escrever um 'pequeno livro' [As Cinco
Chagas da Igreja?.
1835: Pe. Bragato foi promovido ao título de ‘Capelão Honorário' no Tribunal
Imperial de Viena. Ele escreveu de volta dizendo que o único ‘uniforme’ que
ele sempre usaria seria o hábito da Congregação.
15
1842: O último ano letivo nos Estigmas durante a vida de Pe. Bertoni começou
neste dia.
16
1808: Pe. Bertoni anotou em seu Diário Espiritual que alguns tentam construir uma
vida espiritual sem uma fundamentação - ele observou que se deve sempre
começar com um espírito interior.
1812: Pe. Bertoni escreveu a Madre Naudet, dizendo-lhe que ele estava
convalescendo de sua recente, grave e dolorosa doença. Ele disse a ela que
não havia necessidade de confessar seus sentimentos de falta de fé, como
ela os descreveu na carta anterior.
1834: Pe. Brugnoli foi para Santos Firmo e Rústico 'na ponte' para oferecer Missa,
a pedido de Pe. Albertini.
17
1811: Madre Naudet anotou que ela havia rezado neste dia para que Maria e José
fossem os verdadeiros ‘Superiores’ de sua Congregação das Irmãs da
Sagrada Família. Ela rezou para que ela unisse na prática as vidas ativa e
contemplativa. Era a Festa do Patrocínio da Bem-Aventurada Virgem Maria.
1854: Neste dia, foi realizado nos Estigmas um serviço comemorativo solene por
Pe. Bertoni, que havia falecido há 17 meses. Havia sido concedida permissão
para que o seu corpo retornasse aos Estigmas. Houve um vento terrível e
chuva hoje - o serviço foi realizado na manhã desta sexta-feira. Quarenta
Missas foram celebradas nos Estigmas neste dia. Monsenhor Marchi, Vigário
Geral da Diocese, celebrou uma Missa Solene.
18
1810: Era o 3º domingo do mês, e festa do Patrocínio da Bem-Aventurada Virgem
Maria. Pe. Bertoni pregou que a Igreja era a Casa de Deus, e que Maria era a
sua porta, ou ‘a Porta dos Céus’.
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1834: Várias reclamações haviam sido recebidas no Escritório da Chancelaria sobre
o o sino tocando nos Estigmas. Bispo Grasser defendeu os Padres de lá em
sua resposta às reclamações.
1844: Um certo Vicente Rufo escreveu a Pe. Bertoni em nome da família de
Estêvão Debboni, que havia falecido há 10 dias. Pe. Bertoni respondeu
imediatamente e disse ao Sr. Rufo que a viúva poderia permanecer na
propriedade lá, e poderia reservar para si metade de toda a produção da
fazenda.
19
1798: Nasceu Modesto Cainer.
1828: Faleceu o pai de Pe. Giaccobbe.
1829: Pe. Benciolini foi matriculado em uma escola para obter a certificação civil
para ensinar em Escolas Primárias.
1854: Bispo Riccabona escreveu ao Pe. Marani, expressando orgulho por dois de
seus Sacerdotes estarem prestes a serem admitidos na Congregação. Ele
disse que estava especialmente triste por perder Pe. Ricardo DaPrato, mas
que deu o seu consentimento a ambos para entrarem na Congregação.
20
1808: Bispo Liruti chegou inesperadamente no momento em que Pe. Bertoni
estava ensinando Catecismo para alguns adultos. Pe. Bertoni anotou
naquela noite em seu Diário Espiritual que ele deveria estar sempre pronto a
comparecer perante o Tribunal de Cristo - que poderia vir inesperadamente.
1816: Papa Pio VII concedeu um Decreto de Louvor à Congregação fundada por
Madre Madalena di Canossa.
1824: Matilda de Canossa, sobrinha de Madre Madalena de Canossa, foi admitida
na Congregação das Irmãs da Sagrada Família, fundada por Madre Naudet.
Anos mais tarde, Matilda de Canossa tornou-se Vigária Geral destas Irmãs.
21
1832: Donnadei Conti Martelli foi admitida na Congregação das Irmãs da Sagrada
Família. Ela havia sido penitente de Pe. Bertoni. Em 1840, ela se tornou a 2ª
Superiora Geral das Irmãs da Sagrada Família.
1851: Um Decreto Papal foi emanado, proclamando o ano seguinte como o "Ano
Santo Jubilar". O Papa não pôde proclamar 1850 como o "Ano Santo", pois
ele teve que fugir de Roma.
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1858: Um certo Pe. Pedro Slenzi, Pároco em Vila Lagarina, escreveu ao Pe. Marani,
dizendo-lhe que Pe. Lenotti e Pe. Vicente Vignola foram confessores
incansáveis na Missão que eles haviam acabado de concluir em sua
Paróquia, e que eles haviam ganhado muitas ovelhas de volta ao rebanho.
1859: Festa da Apresentação - Pes. Benciolini e Pedro Vignola pregaram neste dia
em Nove, próxima a Vicenza.
22
1801: Miguel Angelo Gramego foi aprovado para Vestição.
1811: Caetano Brugnoli foi vestido por seu Tio, Pe. Francisco Brugnoli, na Igreja de
São Pedro em Monastero.
1837: Foi realizada uma venda pública da propriedade em Sezano. Um certo Dr.
Lourenço Maggi representou Pe. Bertoni neste negócio e ofereceu 140.000
Liras pela propriedade.
1839: Dom José Grasser faleceu. Ele foi o primeiro Bispo de Verona mais jovem do
que o Fundador. Ele foi auxiliado por Pe. Bertoni e Pe. Odescalchi, SJ. [Pe.
Odescalchi havia sido o Cardeal Vigário do Papa Gregório XVI, e renunciou
ao Cardinalato para entrar no Noviciado Jesuíta em novembro de 1838].
1843: Data do testamento de um certo Antônio Lenotti. Ele dividiu a herança
familiar entre os irmãos e irmãs Lenotti. A mais velha das três irmãs,
Marieta, já era falecida.
23
1853: Todos os defuntos da Congregação neste momento foram transferidos para
o lote no cemitério da cidade comprado por Pe. Marani. Os defuntos reenterrados neste dia foram: Ir. Casella; Pe. Biadego; Clérigo Luís Ferrari; Pe.
Bertoni; Pe. Gramego e Ir. Bandora. Pe. Cainer e Pe.Cartolari haviam sido
enterrados em seus lotes familiares.
24
1874: Os estudantes da Congregação deixaram Sale di Povo, próxima a Villazzano,
em Trento, e retornaram a Verona. Os Estudantes estiveram ‘no exílio’ por
oito anos. Eles deixaram Verona logo após a morte de um deles, o adorado
Antônio Caucigh - em 11 de Agosto de 1866 - devido ao clima político
desfavorável daquele tempo.
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25
1810: Pe. Bertoni pregou para os jovens Seminaristas da Diocese de Verona. Ele
lhes disse para invocar Maria em quaisquer dificuldades com suas vocações.
1812: Pe. Bertoni foi recebido neste dia pelo Bispo Liruti. Pe. Bertoni explicou ao
Bispo que a posição oferecida na Diocese como Vice-Reitor do Seminário ele
sentia ser alheia à sua vocação.
1820: Na Igreja dos Estigmas, o Altar de Santa Catarina foi usado pela primeira vez.
Sobre o altar, pendia uma pintura de Voltolini, descrevendo o noivado da
Santa. Pe. Marani ofereceu a primeira Missa no novo Altar; Pe. Gramego, a
segunda - e Pe. Bertoni a terceira.
1833: Os novos sinos nos Estigmas tocaram nesta Festa de Santa Catarina de Sena.
Cada sino era em honra de um santo diferente. Pe. Bertoni estava
condenado ao leito - ao meio-dia, ele sofreu uma hemorragia, e pelo cair da
noite, teve uma febre alta, que causou alarme.
26
1812: Pe. Luís Fortis, SJ, ajudou Pe. Bertoni durante a sua doença hoje. Ele foi o
primeiro Diretor Espiritual do Fundador em sua adolescência, e mais tarde
tornou-se Superior Geral dos restaurados Jesuítas.
1854: Nesta noite de domingo, o ex-Cônego, Pe. Ricardo DaPrato, foi admitido na
Congregação.
27
1801: Sebastião Gramego, pai de Miguel Angelo Gramego, faleceu neste dia às
7:00 horas da manhã. Ele foi enterrado no cemitério da Trinità.
1813: Pe. Bertoni escreveu a Madre Naudet que ele estaria no Convento no dia
seguinte, para que eles pudessem discutir uma série de itens que ela havia
mencionado.
1822: Neste dia, Bispo Liruti comemorou o seu 80 º aniversário. Em uma conversa
neste dia, ele elogiou o Pe.Bertoni como 'culto e venerável.
28
1802: Pe. Bertoni pregou sobre o Julgamento Final. Para os ímpios, só pode haver
um remorso inútil e uma condenação imutável.
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1856: Pe. Vicente Vignola foi admitido na Congregação. Ele seria seguido mais
tarde por seu irmão, Pe. Pedro Vignola, que se tornou o 3 º Superior Geral.
1857: Pes. Benciolini, Lenotti e Pedro Vignola deixaram Verona para pregar uma
Missão em Bovolone.
29
1860: Pes. Benciolini e Lenotti prepararam-se para a Missão em Santo Ambrósio.
Durante os dez anos em que foi Mestre de Noviços, Pe. Lenotti pregou mais
de 30 Missões - e aproximadamente o mesmo número de Retiros para
Freiras e para o Clero, assim como muitos outros Retiros para vários outros
grupos.
30
1834: Pe. Bertoni ofereceu alguns conselhos a Irmã Bussetti, que sucedeu Madre
Naudet no governo das Irmãs da Sagrada Família.
1857: Pe. Marani, Superior Geral, iniciou uma Missão em Bovolone. Ele foi
auxiliado por Pe. Rigoni.
1858: Pe. Lenotti deu uma Novena em preparação à Imaculada Conceição aos
Noviços. Pediu-lhes para rezar para que Pe. Marani, Superior Geral, tivesse
logo a saúde restaurada, e para que a Congregação pudesse ser abençoada
com mais vocações.
1869: Luís Morando foi ordenado Sacerdote neste dia - ele morreria como
Arcebispo de Brindisi.

†
†††
†

