
Seminário Mundelein 
1000 East Maple Avenue 
Mundelein IL 60060 EUA 

5 de Dezembro de 2018 
 

Caros Leigos e Confrades Estigmatinos, 

 O desejo de a Missão Apostólica ser vivida também fora da Itália foi sentido 
pelos Estigmatinos mais jovens na história, como evidenciado pelo desafiador 12º 
Capítulo Geral em 1890.  Em 1905 os Estigmatinos vieram para os Estados Unidos – e 
assim também em 1910 vieram para o Brasil: 

1910: Pe. Alexandre Grigoli1, Pe. Henrique Adami e Ir. Domingos Valzacchi são os 
primeiros Estigmatinos na América do Sul.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Como uma opinião pessoal, parece-me que um dos diversos “modi” [modos] 
de seguir a Cristo por Santo Inácio, sua referência principal pareceu ter sido 
“soldados” de Cristo – São Gaspar, como pode estar claro na tradição dos Esponsais 
entre nós, teve muita esperança em um espírito familiar. As Constituições Jesuítas 
frequentemente se referem ao Padre Geral por um termo militar [Prepositius 
Generalis – cf. CSJ Parte IX, ## 719, ss.] a respeito do governo da comunidade – São 
Gaspar parece usar termos mais familiares: ... quamvis Superior uti debeat consilio 
fratrum. In gubernando... [cf. CF # 298]. 

                                                 
1 Pe. Grigoli pregou o retiro de Ordenação para o compilador deste Calendário Estigmatino em Grottaferrata, 
fora de Roma – em junho de 1956.  Pe. Adami também trabalhou por certo tempo na América do Norte. NB: 
como uma nota pessoal, foi também um privilégio para mim encontrar este último quando eu era um jovem 
noviço em Springfield, no estado de Massachusetts, na Rua Maple, de 1949 a 1950. 
 

(E-D) Pe. Henrique Adami, Pe. Alexandre Grigoli e Ir. Domingos 
Valzacchi: os primeiros Estigmatinos na América do Sul (Brasil). 
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 Parece que, à luz da Encarnação, Pe. Bertoni também pensava na graça de 
uma vocação como a da “filiação” -  isto é também interessante para o “Venerável, 
ou Bem-Aventurado” irlandês Dom Columba Marmion, OSB – que foi ordenado 
sacerdote na Capela da antiga Faculdade Irlandesa [de 1837 a 1927], Santa Ágata, em 
Roma – nossa presente Cúria Geral desde 1927.  A interpretação fundamental de 
Dom Marmion era: “Batismo, o Sacramento de Adoção e Iniciação: Morte e Vida”2.  

 São Gaspar parece apresentar um sentido forte de “Filiação” em seu registro 
de Natal em seu Diário Espiritual. São Gaspar assim escreveu, em 25 de dezembro de 
1808, com o comentário de Pe. Stofella: 

25 de Dezembro de 1808 

[93.] Durante as três Missas (de Natal): recolhimento e 
sentimento do grande benefício da [minha] vocação. Que grande 
bênção é nos esquecermos e nos despojarmos de tudo para procurar 
somente a Deus. Como Deus glorifica e ama Seu filho humilhado! Que 
responsabilidade a nossa de realizar por Ele pelo menos parte do que 
Ele antes fez por nós. 

O Natal caiu em um Domingo naquele ano. Pe. Bertoni estava 
impressionado pelas bênçãos que havia recebido, e que ele 
compartilhou com breves indícios e interjeições. 

O benefício de sua Vocação é ser entendida como Vocação 
completa: uma vocação ao sacerdócio e uma vocação à santidade. 
Quando São Gaspar contemplou misticamente o despojamento e a 
humilhação de Deus, ele sentiu que poderia justificar o seu próprio 
trabalho ascético de abnegação que não mais parecia um sacrifício, mas 
em vez disso uma graça e um privilégio. Podemos sentir que Deus 
estava mostrando, com isso, muita satisfação. 

O que é deixado para nós é talvez buscar calmamente aquela 
surpresa espiritual com a qual Pe. Bertoni pôde contemplar: quanto 
Deus glorificou e amou o Seu Filho humilhado.  Ele fez comparações e 
concluiu para ele próprio e para nós: “Que responsabilidade a nossa de 
realizar por Ele pelo menos parte do que Ele antes fez por nós”. Possa 
São Gaspar obter para nós a graça de sermos impressionados pela pela 
ação de Deus. 

+++ 
                                                 
2 Christ the Life of the Soul, Spiritual Conferences (Cristo, a Vida da Alma, Conferências Espirituais) Londres/ 
Glasgow – 10ª edição, 1925. Cf. também “Condivisione della relazione filiale propria di Gesù Cristo: porto 
singolare di Dom Marmion” (Compartilhamento da relação filial própria de Jesus Cristo: conclusão singular de 
Dom Marmion) – cf. Paolo Maria Gionta, Le virtù teologali nel pensiero di Dom Comumba Marmion (As virtudes 
teologais no pensamento de Dom Columba Marmion). Roma: Edizioni Univ. della S. Croce 1998. 
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 Com esta carta, sou levado a dar conhecimento a todos vocês, amáveis 
leitores, que esta será a minha última carta aos Leigos Estigmatinos. Na idade de 88 
anos [completando 89 no próximo mês de junho), a minha “capacidade de atenção” 
está diminuindo, com menos energia. Portanto, agradeço a vocês por todo e 
qualquer uso que possam ter feito da avalanche de documentos que tenho enviado a 
vocês a cada mês. 

Ainda sobre isso, devo muito aos meus queridos Tereza e Vicente Lopes, 
brasileiros atualmente vivendo em Plano, Texas, Estados Unidos – especialmente pela 
edição cuidadosa da Tereza, e sugestões que ela me fez durante todo este tempo – 
do que tenho certeza que vocês estão muito bem cientes. Foi por causa do trabalho 
dela que fui capaz de reunir todo esse material com tanta regularidade, exigindo 
muito de sua competência e dedicado trabalho. Ambos (Tereza e Vicente) têm 
servido a nossa Associação de Leigos Estigmatinos muito bem desde que o primeiro 
grupo se formou. Amor e orações, e sinceros agradecimentos pela contribuição deles, 
e a todos vocês, por terem aceitado esses esforços por tanto tempo. 

 Boas festas a todos, e um abençoado Ano Novo!  Continuemos com nossos  
esforços conjuntos para vivermos o sagrado carisma de São Gaspar Bertoni por 
quanto vivermos! 

Respeitosamente em nosso Senhor Misericordioso, em e através de Seus 
Sagrados Estigmas,  

Pe. Joseph Henchey, CSS  

 Diretor Espiritual Interino 

+++++ 

Apêndice:  

Calendário Estigmatino para o mês de Dezembro. Compilado e traduzido por Pe. 
Joseph Henchey, CSS [1967]. Tradução para a lingua Portuguesa por Tereza Lopes, leiga 
Estigmatina. 

Documentos anexos: 

- The Redemptive Mystery of Divine Filiation according to St. Thomas Aquinas (O 
Mistério Redentor da Filiação Divina de acordo com Santo Tomás de Aquino) – por 
Pe. Joseph Henchey, CSS [2007].  [somente em Inglês] 

- Relação dos Estigmatinos Falecidos em Dezembro. 

† 
††† 

† 
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DEZEMBRO  

1  

1812:  Em uma carta nesta data, Pe. Bertoni orientou Madre Naudet para voltar a 
sua vista para o céu - tal visão transforma tristeza em alegria.  

1837:  Neste dia, Pe. Bertoni escreveu uma carta ao Pe. Bragato, que estava na Corte 
imperial em Viena. Pe. Bertoni escreveu em termos elogiosos sobre o 
apostolado competente, ativo e diversificado de Pe. Marani - um bom modelo 
do ideal de Pe. Bertoni para o Missionário Apostólico.  Pe. Marani estava 
dando conferências noturnas ao clero - ouvindo confissões - ensinando 
catecismo - examinando vocações no seminário. Pe. Bertoni também enviou 
um livro ao Pe. Bragato para as devoções de março em honra a São José.  

2  

1808:  Pe. Bertoni anotou em seu Diário Espiritual nesta data que devemos, acima 
de tudo, tomar muito cuidado para não falharmos com Deus, pois podemos 
ester certos de que, de Sua parte, Ele nunca falhará conosco. 

1846:  Nesta data, Celestino Marani - pai de Pe. Marani - faleceu com a idade de 86 
anos, na Paróquia de São Paulo.  

3  

1808:  Repleto de amor por nós, Deus nos mostra a Cruz que somos destinados a 
carregar - Pe. Bertoni anotou em seu Diário Espiritual nesta data. Fica a nosso 
cargo termos boa vontade, e Ele estará conosco ao carregarmos a nossa Cruz 
ao longo da vida.  

1812  Nesta data, Pe. Bertoni escreveu a Madre Naudet. Ele prometeu a ela que ele 
ofereceria algumas Missas para ela, e ele já as havia começado em honra a 
São Francisco Xavier.  

1845:   Um jovem com o nome de Luís Toffaloni faleceu nesta data com a idade de 18 
anos. Ele havia sido um membro do Oratório de Pe. Bertoni, e sua morte foi 
lamentada por Pe. Fedellini. 

4  

1816: Pe. Miguel Angelo  Gramego foi admitido na Congregação, um mês após Pes. 
Bertoni e Marani, e Ir. Paulo Zanoli.  

1835:  Nesta data, Pe. Bertoni começou a pregar um curso de Exercícios Espirituais 
para alguns jovens seminaristas sobre receber Ordens Sacras.  
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5  

1812:  Nesta data, Pe. Bertoni escreveu a Madre Naudet - ele disse a ela que a alma 
religiosa deve impedir qualquer coisa que interfira na união com Deus.  

1837:  Nesta data, 140.500 Liras [500 Liras mais do que a oferta anterior] foram 
propostas para a compra de Sezano. Isto foi feito em nome de Pe. Bertoni – 
mas ainda não houve a venda.  

1910:  Pe. Alexandre Grigoli,3 Pe. Henrique Adami e Ir. Domingos Valzacchi são os 
primeiros Estigmatinos na América do Sul. 

6  

1910:  Pe. Grigolli arranjou para ver o Bispo Braga, em Curitiba,4 para uma possível 
fundação para a Congregação em sua Diocese.  Os três Estigmatinos ficaram 
com os Missionários de São Carlos - seu Superior Geral, Pe. Domingos 
Vicentini, era um ex-Estigmatino. 

7  

1837:  Pe. Bertoni escreveu a Irmã Bussetti para expressar seus melhores votoos 
para as festas Natalinas. Ela era a Madre Geral das Irmãs da Sagrada Família.  

1838:  Papa Gregório XVI respondeu a carta de Pe. Bertoni de 09 de agosto de 1838, 
em que o Fundador ofereceu ao Santo Padre todos os bens possuídos pela 
Congregação. O Papa respondeu, agradecendo a Pe. Bertoni pela graciosa 
oferta - dizia-se que o Papa comentou, ao receber a carta de Pe. Bertoni, que 
era uma grande fonte de encorajamento como Papa saber que havia 
Sacerdotes como Pe. Bertoni, trabalhando duramente para a glória de Deus. 

1852:  Um sacerdote recém-ordenado, Pe. Marco Bassi, celebrou uma de suas 
primeiras Missas nos Estigmas.  

1853:  Dom Pedro Aurélio Mutti, OSB, Patriarca de Veneza e ex-Bispo de Verona, 
escreveu uma carta de recomendação à Santa Sé em prol da Congregação, a 
pedido de Pe. Marani.  

1857:  Pe. Benciolini escreveu que os Padres ouviram Confissões em Bovolone, de 
cerca de 04:00 horas da manhã até as 11: 00 horas da noite!  

                                                 
3  Pe. Grigoli pregou o retiro para a Ordenação do compilador deste calendário Estigmatinos, em Grottaferrata, 
no exterior de Roma - em junho de 1956.  Pe. .Adami também serviu por um tempo na América do Norte .  
4  Em 18 de junho de 2004 – um outro Estigmatino - Dom Moacyr Vitti, CSS, tomou posse  como Arcebispo de 
Curitiba, PR. 
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8  

1805:  Pe. Bertoni pregou sobre a morte neste dia. Ele disse que o amor por esta 
vida faz qualquer morte amarga. Um momento terrível decide toda a 
eternidade.  

1833:  Festa da Imaculada Conceição celebrada nos Estigmas. O pequeno Oratório 
da Imaculada Conceição foi deixado aberto durante todo o dia, com quatro 
velas acesas. Os sinos tocaram nos Estigmas.   

1854:  Pe. Ricardo DaPrato iniciou o seu Noviciado de dois anos. Este foi o primeiro 
Noviciado formal - anteriormente, os membros, na entrada, apenas vestiam o 
hábito, e então eram membros da Congregação. 

1856:   Pe. DaPrato fez sua Profissão Religiosa. 

1857:   Ir. José Reale fez hoje a sua Profissão Perpétua. 

1864:  Esta foi a data originalmente escolhida para a Vestição de Antônio Caucigh - 
foi adiada um mês, no entanto, até 06 de janeiro de 1865, de acordo com 
direcionamento de Pe. Marani, devido a uma mostra desfavorável que 
Caucigh havia tido em Latim. 

9  

1804:  Pe. Bertoni pregou sobre a Vinda de Cristo - os pecadores têm um motivo 
especial para se alegrar na Sua Vinda - a nossa miséria é uma razão mais do 
que suficiente para abrigar grandes esperanças.  

1834:  Pe. Bertoni pregou um Retiro aos Seminaristas prestes a receber Ordens 
Sacras no Oratório dedicado a São Estanislau.  

1842:  Pe. Cainer ofereceu Missa neste dia, mas experimentou alguma dificuldade - 
ele não seria capaz de oferecer Missa novamente por cerca de seis meses.  

1855:  Hoje foi a Vestição do Ir. Luís Falzi e dois Estudantes.  

10  

1828:  Nasceu José Reale, em Corrido Como. Um dia ele entraria na Congregação e 
morreria nela como um Irmão Professo.  

1863:  A Capela do Noviciado na Trinità foi finalizada neste dia, e o Bispo di Canossa 
celebrou a Missa para os Noviços. 
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11  

1812:  Em sua carta desta data, Pe. Bertoni concordou em rever as Constituições de 
Madre Naudet que ela havia escrito. Esta carta também contém as opiniões 
de Pe. Bertoni sobre a vida espiritual.  

1847:  Pe. Lenotti pregou para os fiéis que vinham habitualmente para as Devoções 
de sexta-feira à noite nos Estigmas.  

12  

1834:  Três dias antes, Pe. Bertoni começou um Retiro para Seminaristas em 
preparação para o sacerdócio. Pe. Bertoni adoeceu neste dia, e o retiro foi 
continuado por Pe. Marani.  

1853:  O 'Relatório' que Pe. Marani havia elaborado para apresentação à Santa Sé 
para obter o Decreto de Louvor levou esta data. 

1856:  Pe. Bragato escreveu a Pe.Marani de Viena - para encorajá-lo em seu 
trabalho.  

13  

1801:  Pe. Bertoni pregou neste dia na Igreja de São Paulo em Campo Marzo, na 
Festa da Casa de Loreto. Ele comparou a Casa da Sagrada Família ao coração 
do Cristão sinceramente desejoso de ser a Casa de Deus. A única felicidade 
verdadeira para nós é ter Deus habitando dentro de nós.  

1807:  Pe. Bertoni pregou novamente na Paróquia de São Paulo neste dia - no 
decurso de seu sermão, ele observou que os jovens daquela época estavam 
sendo sujeitos a tantas dificuldades que era difícil para eles se guardarem do 
pecado. 

1808:  Nesta data, Pe. Bertoni escreveu em seu Diário Espiritual que as pessoas de 
Deus devem esperar graves tentações.  

1813:  Nesta data, Pe. Bertoni visitou o Colégio de Acólitos em Verona. Ele próprio 
havia certa vez estudado aqui, em preparação para o Sacerdócio.  

14  

1812:  Pe. Bertoni escreveu a Madre Naudet com relação a suas Constituições. Ele 
disse a ela de sua doença recente e sentiu que Deus estava 'brincando' com 
ele. Ele sugeriu a ela, para uma parte de sua regra, que "Vigária" era um título 
melhor do que "Provincial". Ele expressou a esperança de que o ramo francês 
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das Irmãs iria se juntassem a Madre Naudet. [Elas eram lideradas por Santa 
Sofia Maria e são conhecidas como as "Madames do Sagrado Coração"].  

1813:  Pe. Bertoni escreveu em sua carta a Madre Naudet que a vocação é obra de 
Deus. Ele recomendou o seu "pobre Padre' a suas orações.  

1822:  O Imperador Francisco I, que estava visitando Verona, partiu nesta data. Por 
volta deste mesmo tempo, Pe. Galvani ficou seriamente doente e Pe. Bertoni 
enviou Pe. Marani para ajudar o velho Benfeitor da Congregação.  

1855:  Pe. Marani enviou uma quantidade enorme de documentos à Santa Sé, 
pedindo o Decreto de Louvor para a Congregação.  

15  

1838:   Dom José Grasser, presentemente Bispo de Treviso, foi nomeado Bispo de 
Verona.  

1866:  Pe. Marani havia pedido ao Pe. Vicente Vignola para preparar um boletim 
com informações sobre os acontecimentos de interesse dentro da 
Congregação, que foi dividida pela primeira vez. O boletim foi intitulado: Il 
Nuovo Messaggero Tirolese [O Novo Mensageiro do Tirol], e foi um um 
precursor do moderno lL BERTONIANO [O Bertoniano]. 

16  

1828:  Pe. Bertoni falou neste dia de suas esperanças de terminar logo a construção 
nos Estigmas, e que ele temia pela segurança do Ir. Zanoli, que trabalhava 
duramente na reforma. 

1856:  Pe. Caetano Brugnoli celebrou sua última Missa de que se tem registro.  

1857:  Pe. Marani, auxiliado pelos Pes. Rigoni e Benciolini, pregou a Novena de Natal 
em Grezzana, que começou nesta noite.  

17  

1808:  Pe. Bertoni anotou em seu Diário Espiritual que ele estava lendo o O Combate 
Espiritual, por Dom Scupoli, e a A Imitação de Cristo, obra atribuída a Tomás 
de Kempis -  ele resolveu fugir da negligência.  

1859:  O Convento de Santa Teresa, neste momento, estava sendo usado como um 
hospital. O governo o estava usando atualmente como um quartel para os 
soldados. Pe. Marani estava tomando medidas legais para expulsá-los.  
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18  

1813:   A Igreja de Santa Teresa foi aberta novamente para culto público, após ter 
sido fechada por algum tempo, devido à ocupação de Verona por Napoleão.  

1818:   Francisco Cartolari foi ordenado Sacerdote.  

1819:  Monsenhor Luís Pacetti faleceu - em 20 de dezembro de 1817 ele havia 
obtido para Pe. Bertoni o Titulo Papal de Missionário Apostólico.  

1841: Sábado da Têmpora do Inverno5 - na capela da residência do Bispo Mutti, 
João Lenotti foi ordenado Diácono.  

19  

1805:  Um dos últimos atos do Escritório da Chancelaria sob Bispo Avogadro foi a 
assinatura do Decreto de Vestição de João Marani neste dia.  

1850:  Pes. Lenotti e Fedelini partiram para uma Missão de duas semanas em Avio, 
Trento. Foi a primeira Missão pregada pelos Padres da Congregação no ‘Tirol’. 

20  

1801:  Miguel Angelo  Gramego foi vestido neste dia, na Igreja de Santos Firmo e 
Rústico.  

1808:  Pe. Bertoni anotou em seu Diário Espiritual que o Voto de Obediência para 
com Superiores se liga diretamente a Deus. 

1814:  Pe. Bertoni escreveu a Madre Naudet - ela estava temerosa de que as Irmãs 
Salesianas viessem a Verona, o que poderia colocar a sua própria 
Congregação em algum perigo. 

1817:  A Sagrada Congregação para Propagação da Fé nomeou Pe. Bertoni como 
Missionário Apostólico nesta data. Este Decreto descreve a Obediência 
Missionária, ou Maneira, com a sua repetida ênfase em obediência, 
servindo os propósitos do Bispo, de realizar a finalidade, ou propósito, para 
os membros da Congregação - que por algumas décadas seria conhecida 
como Congregação dos Missionários Apostólicos.  

1833: Nesta data, as Irmãs da Sagrada Família, fundadas por Madre Naudet, 
receberam aprovação de Roma.  

1873:  Sábado da Têmpora do Inverno6 - Ricardo Tabarelli foi ordenado. 

                                                 
5  i.b.: nota de rodapé 16, p. 77. 
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21  

1812:  Pe. Bertoni escreveu a Madre Naudet neste dia, dizendo-lhe que ele 
considerou as Constituições dela louváveis.  

1833:   Caetano Giaccobbe foi ordenado Sacerdote neste dia - o futuro e primeiro 
Biógrafo de Pe. Gaspar Bertoni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22  

1805:   Em um sermão neste dia, Pe. Bertoni descreveu a penitência como o fruto 
mais doce que reconcilia com Deus - o pecado destrói a alma, enquanto a 
penitência a reconstrói.  

1832:   Bispo Grasser ordenou Carlos Fedelini Diácono.  

1887:   A Congregação celebrou o Jubileu de Ouro da Ordenação Sacerdotal do Papa 
Leão XIII.  Um programa especial [Academia] foi realizado nos Estigmas, com a 
participação do Cardeal di Canossa. Em janeiro deste ano, o Cardeal celebrou 
o Jubileu de Prata de sua Consagração Episcopal. Pe. Sterza compôs vários 
poemas, que foram posteriormente publicados, e Pe. Tabarelli escreveu a sua 
primeira obra teológica, e a dedicou a Leão XIII.  

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

    A Sagrada Congregação 
para a Propagação da Fé 
nomeou Pe. Bertoni como 
Missionário Apostólico em 
20 de december de 1817.  
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23  

1808:   Pe. Bertoni anotou em seu Diário Espiritual que devemos buscar a Deus, e não 
consolações. 

1853:   Em busca de aprovação do governo para a Congregação, Pe.Marani enviou o 
seu conjunto de documentos ao Pe. Bragato, para ser revisado antes de sua 
apresentação a Francisco José I.  

1876:   Melchiade Vivari foi ordenado Sacerdote neste dia.  

24  

1865:   Domingo - os Padres da Congregação, pregando em Riva, como conclusão da 
Missão estabeleceram uma União para se opor à Blasfêmia, o que era seu 
costume como conclusão das Missões que pregavam.  

25  

1825:  O Ano Santo de 1825 e suas Indulgências foram estendidos pelo Santo Padre 
por mais seis meses. Pe. Bertoni escreveu sobre sua satisfação.  

1883:   O Jubileu de Ouro de Ordenação do Pe. Giaccobbe foi celebrado hoje. Ele foi 
o primeiro biógrafo de Padre Bertoni. Neste dia, Pe. Rigoni pregou o sermão.  

26  

1804:   Pe. Bertoni fez um sermão sobre a morte do 'justo' e do 'injusto'. Ele afirmou 
que até mesmo uma dor de dente provoca muito desconforto - devemos 
pensar agora sobre a agonia final, quando nossas dores puderem nos impedir 
de rezar - devemos fazer isso agora.  

1805:   A 'Paz de Presburg' foi assinada, o que significava que agora ambos os lados 
do rio Ádige em Verona estavam sob Dominação Francesa. 

1841:  Nesta Festa de Santo Estêvão, Pe. Biadego estava muito gravemente doente - 
ele sofreu um mau súbito de manhã, e outro à noite. 

1855:  Quatro dos cinco sacerdotes nos Estigmas deixaram Verona de trem para 
pregar a Missão em Caravaggio.  Seus esforços foram tão bem sucedidos que 
foi oferecida à Congregação uma fundação lá, que teve que ser recusada por 
falta de membros.  

1858:  Um certo Pe. Achetti escreveu a Pe. Marani para agradecer a ele pela 
maravilhosa Missão que os Pes. Lenotti e Vicente Vignola haviam pregado em 
sua paróquia de São Pedro em Cariano.  Pe. Achetti escreveu que os dois 
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Sacerdotes foram Confessores muito assíduos e caridosos em lidar com as 
longas filas que chegavam a eles.  

27  

1813:  Francisco Luís Bertoni, pai de Pe. Gaspar Bertoni, faleceu. O registo de sua 
morte na Paróquia de São Paulo dizia: “Ele faleceu  fortalecido pela 
Santíssima Eucaristia". 

1829:  Pe. Bertoni escreveu a Madre Naudet, dizendo-lhe que estava sendo 
elaborado por um certo Conde Vener um documento legal que iria conceder 
às Irmãs da Sagrada Família o uso perpétuo do Convento de Santa Teresa. 

1835:  Um jovem Sacerdote, Pe. Luís Benasutti, ofereceu a sua Primeira Missa no 
Oratório nos Estigmas. Ele havia sido estudante nos Estigmas quando menino. 

1841:  Pe. Biadego estava morrendo - ele afirmou que estava em paz, e que o seu 
fim estava próximo. 

28  

1836:  Um certo Pe. Luís Pacchera, recém-ordenado, voltou para os Estigmas, onde 
ele havia frequentado a escola quando menino, para oferecer a sua Primeira 
Missa como Sacerdote.  

29  

1824:  O Santo Padre declarou que o ano de 1825 seria um Ano Santo.  

1828:  Pe. Bertoni escreveu a Madre Naudet, dizendo a ela que Pe. Marani ainda 
estava sofrendo - ele sofreu muitos anos difíceis devido a uma doença no 
estômago e também cálculos biliares. 

30  

1830:  Pe. Bertoni escreveu neste dia que estava contente por a epidemia de varíola 
que havia açoitado Verona ter terminado. 

1868:  Pe. Marani, Superior Geral, visitou a Casa do Estudante em Villazzano - ele 
trouxe com ele um Diácono ordenado de Pergine, Trento - Estêvão Oss Bals - 
que já havia iniciado o seu Noviciado em Verona, e que iria continuá-lo em 
Villazzano.  

 

 



CALENDÁRIO ESTIGMATINO                                           DEZEMBRO              13 

31  

1796:   O jovem Gaspar Bertoni foi vestido na Capela do Seminário.  

1803:  Pe. Bertoni pregou sobre Bênçãos Divinas - ele afirmou que há uma 
maravilhosa Providência Divina em todas as coisas.  

1839:   Pe. Caetano Benciolini, tio do Pe. Francisco Benciolini, faleceu neste dia.  

1840:  Um certo Dr. Manzoni veio aos Estigmas pela primeira vez, para tratar do 
estudante doente, Luís Ferrari. 

 
† 

††† 

†



STIGMATINE CALENDAR                                                      DECEMBER 14 

 

  
  
 

  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
PADRE BERTONI  

 
 

 (1777 - †1853)  
 
  

 UM APÓSTOLO DA JUVENTUDE  
 

 


