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PREFÁCIO
Este Calendário Estigmatino foi compilado entre 1966-1967 - quando me foi
dado um ano de estudos em Roma, e trabalhei com o saudoso Pe. 'Gino' Benaglia,
CSS, nos escritos e espiritualidade de São Gaspar.
Os parâmetros são 1777-1911, com a eleição do primeiro Superior Geral no
século 20, o Reverendíssimo Pe. João B. Tomasi, CSS - que tive o privilégio de
conhecer durante meus anos de estudante em Roma [1952-1956]. Fui seu
assistente em sua última Santa Missa, celebrada na festa de São João Evangelista,
logo depois do Natal. Em oração, eu estava presente na noite de sua morte, no
início de janeiro de 1954.
Como será evidente para os Estigmatinos, a fonte para este trabalho foi o
Diário Espiritual do Fundador - suas cartas - e as primeiras Crônicas da Comunidade
Estigmatina – a crônica de Pe. Lenotti durante 18 anos merece uma menção
especial. É preciso ressaltar que o meu conhecimento da língua italiana não era
muito forte na época - e pode haver alguns erros - mas, basicamente, é assim que
vim a entender as Crônicas iniciais de nossa história. E mbora nem todos os
registros sejam de grande importância - e alguns passam apenas um olhar sobre
nomes de pessoas, lugares e eventos – que agora já se foram há muito tempo mas, que podem viver em nosso coração Estigmatino.
Um fato, acima de tudo tocou o meu coração: a Comunidade Estigmatina
realmente experimentou os Sagrados Estigmas em seus quase 200 anos de história:
o aspecto 'Doloroso' da Sexta-feira Santa, nos enormes sofrimentos que a
Comunidade enfrentou - as muitas perdas precoces de homens caros e competentes
- e as falhas em alguns projectos apostólicos. O aspecto "Glorioso" da Páscoa tem
sido da mesma forma evidente: a esperança eterna na ressurreição e o
compromisso extraordinário para com a Missão Apostólica, vivendo na prática as
palavras de Jesus na noite de Páscoa, quando Ele manifestou os Seus Sagrados
Estigmas no Cenáculo com este Mandamento Missionário Apostólico: Como o Pai
me enviou, também eu vos envio [cf.! Jo 20,19, ss.].
Pe. Joseph Henchey, CSS

Beaverton, OR, em 10 de julho de 2004.
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FEVEREIRO
1
1809: Pe.Bertoni anotou em seu diário espiritual que ele tinha experimentado uma
lembrança poderosa sobre a vida de Cristo, com um igualmente forte desejo de
corresponder a ela.
1857: Pe. João Rigoni, Pároco em Cerea e Vigário de São João em Valle, entrou
para a Congregação.
1868: Vigília da Purificação - Pe. Marani, Superior Geral, foi para Villazzano para
estar com os estudantes por uma semana.
1873: O advogado, Alexandre Brasca, ficou muito satisfeito com a decisão tomada
pelo Tribunal de Veneza, em favor da Congregação, no dia anterior.
1876: Pe. Vicente Vignola, Pe. Morando e Ir. Zadra partiram para abrir a nova Casa
em Parma . Desde o início eles se dedicaram ao trabalho com os jovens.
1877: Hoje, Bispo di Canossa nomeou Pe. João Rigoni como Diretor do Seminário
Diocesano de Verona - ele iria exercer esta função por cerca de um ano. Ainda hoje,
Pe. José Sembianti, Pe. Júlio Zanini e Ir. Zadra abriram a nova Casa em Bassano. Ir.
Salocher substituiu o Ir. Zadra em Parma, e Pe. Carlos Zara substituiu Pe. Zembianti
como Diretor dos Estigmas.
1900: Pe. José Marchesini assinou o seu Testamento nesta data, deixando todos os
seus bens terrenos para Pe. Estêvão Rosa. Um Tribunal de causas cuidou disso
mais tarde, pois um sobrinho de Pe. Marchesini veio a contestar o testamento.
1902: Pe. Fantozzi tornou-se Capelão em um reformatório em Certosa, Parma. Ele
teve que renunciar depois de alguns meses, pois o superintendente viria a não
permitir qualquer ministérios aos presidiários.
2
1840: Pe. Odescalchi, ex-Cardeal Vigário de Roma para Sua Santidade, o Papa que havia renunciado àquele posto para se tornar um jesuíta - pronunciou os seus
Primeiros Votos.
1854: Monsenhor Prela, Núncio Apostólico, encaminhou a Roma o pedido de Pe.
Marani de Aprovação pela Santa Sé. Isso parecia ter-se perdido nos arquivos de lá.
1856: Pe. Lenotti pregou a Devoção das Quarenta Horas na Igreja de São João, em
Lupatoto, Verona.
1857:
A Missão em Vignasio terminou neste dia - o Pároco local e dois
funcionários municipais acompanharam a partida dos missionários.
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1860:
A Missão em Soave, pregada pelo Pes. Lenotti e Pedro Vignola, estava
em pleno andamento hoje. A primeira Missa foi às 7:30 horas, e houve uma Missa
Solene às 10:00 horas. Às 14:00 horas, os rapazes se reuniram em uma Igreja da
cidade - e as meninas na outra, para os serviços religiosos.
1862:
A Confraria do Santíssimo Sacramento, muito em desacordo com o
Pároco local em Lazise, teve uma reunião em que algumas das suas dificuldades
foram resolvidas. Naquela noite, os missionários de Verona pregaram sobre Maria, a
Raínha da Paz.
1870:
Terminou a missão paroquial em Mezzotedesco [Mezzocorona].
Monsenhor Gobbi havia dado um sermão de boas-vindas na Catedral para os três
membros da Congregação que tinham ido lá para abrir uma casa para a
Congregação.
1878:
Faleceu o Santo Padre, o Papa Pio IX, que teve o reinado mais longo
[33 anos] de todos os Papas [com exceção, talvez, de São Pedro] na história da
Igreja. A Congregação perdeu um verdadeiro amigo.
1895: Nesta data, alguns dos padres da Congregação apresentaram a tradicional
vela ao Santo Padre, o Papa Leão XIII. O Papa, em pessoa, ofereceu à
Congregação a Igreja dos Estigmas de São Francisco, conhecida como Stimmate,
no Largo Argentina, em Roma. Esta se tornou a terceira Igreja em Roma ao encargo
da Congregação nesta mesma época - as outras duas eram São Nicola dos
Prefeitos e Santa Maria dos Milagres.
1907: Cardeal Ferrari de Milão abençoou o prédio convertido em Igreja pela
Congregação em sua Arquidiocese – à qual foi dado o nome de Nossa Senhora do
Perpétuo Socorro.
3
1813: Pe. Bertoni estava agendado para ouvir confissões das irmãs às 10:00 horas
desta quarta-feira em São Firmo.
1829: Pe. Bertoni celebrou Missa neste dia – mas não pôde celebrar novamente por
um mês.
1868: Festa de São Brás. Pe. Benciolini escreveu para encorajar Pe. Rigoni em
Florença . Disse a ele que eles estavam no mês das 'Dores de Maria", e que ela era
a Santa Advogada que iria ajudá-lo nas questões legais que ele estava cuidando.
4
1809: Pe. Bertoni escreveu em seu Diário Espiritual que, se os padres não rezarem
bem, eles nunca poderão falar bem de Deus.
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1813: Pe. Bertoni foi para o Convento São José para falar com as Irmãs nesta
quarta-feira, depois do jantar.
1830: Pe. Bertoni escreveu a um certo Pe. Cavanis - na verdade, havia dois com
este nome, que eram irmãos - Pe. Antônio e Pe. Marco Antônio. Eles eram da
aristocracia e tinham fundado Escolas da Caridade em Veneza .
1860: O Livro de Missa hoje nos Estigmas contém os nomes de Pe. Lenotti e
Pe.Pedro Vignola. Eles tinham retornado da Missão em Soave.
1862: A turbulenta missão em Lazise chegou ao fim. A Confraria do Santíssimo
Sacramento, agora reintegrada às boas graças do Pároco local, participou - como
fez uma banda do bairro de Bardolino. Esta cidade e Lazise tinham estado há muito
tempo brigando - parece que a paz foi restabelecida!
1888: O 'Abbot' de Bassano escreveu ao Superior Geral, Pe.Pedro Vignola, e, em
termos inequívocos, demonstrou o seu descontentamento a respeito da comunidade
em Bassano, e relativo à Congregação como um todo.
5
1811: Madre Naudet anotou em seu Diário Espiritual como ela parecia estar
retribuindo a Bondade de Deus com a sua própria ingratidão.
1856: Pes. Marani e Benciolini terminaram a sua missão em São Jorge e Pe.Lenotti
também terminou em São João.
1874: Pe. Bragato escreveu de Praga, em resposta ao pedido de Pe. Lenotti para
aconselhamento relacionado ao Convento de Santa Teresa. Ele aconselhou Pe.
Lenotti a não ceder o Convento às Irmãs, e até mesmo sugeriu que elas deveriam
pagar algum aluguel.
1879: Os Estudantes Professos da Congregação [os 'Escolásticos'] de origem
Trentina tinham sido inscritos no Seminário Diocesano de Trento, e os demais
teriam sido induzidos ao exército. José Nicolini, em seu 2º. ano de Teologia, faleceu
neste dia em São Bernardino, em Trento.
6
1810: A adorada mãe de Pe. Bertoni, Brunora [Ravelli], faleceu neste dia. Pouco
depois, Pe. Bertoni foi transferido da paróquia de São Paulo para a dos Santos
Firmo e Rústico.
1881: Uma estátua de Nossa Senhora das Dores, esculpida pela artista veronês
Spazzi, foi colocado nos Estigmas neste dia.
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7
1811: Madre Naudet escreveu em seu Diário Espiritual que ela começou hoje a
examinar a si mesma a cada hora. Isto havia sido sugerido a ela por Pe. Bertoni. Ela
escreveu que encontrou muitos defeitos nela dos quais ela estava sendo distraída
devido a suas muitas falhas, e que estavam impedindo o seu progresso espiritual.
8
1810: Pe. Bertoni nomeia José Scudellini [que era casado com Rosa Ravelli, irmã
de sua Mãe] como o advogado para recuperar as propriedades da família
desperdiçadas por seu pai, Francisco Bertoni.
1811: Madre Naudet escreveu em seu Diário Espiritual que os exames de hora em
hora que Pe. Bertoni havia sugerido a ela estavam provando ser uma grande ajuda a
ela.
1860: Pe. Antônio Sperti escreveu a Pe.Marani, Superior Geral, e disse que ele
esperava que a Congregação aceitasse a Paróquia de São Roque que lhe foi
oferecida, e também o Orfanato. Pe. Sperti agradeceu a Pe. Marani pelo seu
conselho e que ele iria tentar no futuro nunca antecipar-se à vontade de Deus, mas
aceitá-la quando ela for feita conhecida - como Pe. Bertoni consistentemente
ensinou em sua vida.
1868: Pe. Marani voltou a Verona depois de uma semana de descanso em
Villazzano com os estudantes.
9
1876: Pe. Vicente Vignola, Pe. Morando e Ir. Zadra estavam encontrando
dificuldades em Parma , devido à falta de qualquer finanças.
10
1829: Faleceu o Papa Leão XII.
1854: As autoridades civís deram hoje permissão para que o corpo de Pe. Bertoni
retorne à Igreja dos Estigmas.
1883: A Igreja de São Nicola dos Prefeitos em Roma foi anexada à Casa que um dia
seria ocupada pelos Padres da Congregação. Neste dia, uma parte dela foi vendida
a um certo Sr. Cesar Lozza, que iria aparecer mais tarde nas transações que
envolvendo a Congregação.
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11
1809: Pe. Bertoni citou um ditado de Santo Agostinho: temer Jesus passando por
mim - em seu Diário Espiritual. Seu comentário registrado nesta data era que seu
maior medo era falhar em corresponder à graça de Deus.
1813: Pe. Bertoni observou nesta data que há realmente muito poucos que fazem a
vontade de Deus.
1858: Pes. Marani e Benciolini foram a Zevio para pregar uma missão para jovens
meninas.
1876: Uma antiga Crônica da Casa de Parma mostra a situação econômica difícil
dos primeiros dias da congregação lá. Ir. Zadra estava preparando o jantar e
descobriu que não havia mais polenta - e ele ficou muito envergonhado ao descobrir
que a loja do outro lado da rua estava quase tão ruím como a Casa Estigmatinos em
Parma - sem polenta!
12
1806: Pes. Bertoni, Allegri e Farinati começaram um retiro nas Pequenas Irmãs de
São Francisco de Paula. Pe. Marani, recém-ordenado, ajudou um pouco, assim
como fez um jovem rapaz com o nome de J.B. Ruffoni. Esse retiro parecia ser para
jovens estudantes.
1832: Luís Biadego foi ordenado nesta 6 th domingo depois da Epifania, na capela da
residência do Bispo Grasser.
1857: Pe. Benciolini e o Noviço, Pe. Vicente Vignola, pregaram uma missão muito
frutuosa em São Pedro de "Morubio'.
13
1806: Pe. Bertoni pregou, nesta manhã de quinta-feira, uma meditação em São
Francisco de Paula sobre "A Finalidade do Homem '. Pe. Allegri pregou a meditação
vespertina sobre 'Pecado'.
1832: Pe. Biadego celebrou sua Primeira Missa nos Estigmas.
1835: Elizabeth Ambrosini, penitente de Pe. Bertoni, fez sua profissão perpétua em
seu leito de morte, a Madre Naudet.
14
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1806: Sexta-feira - os Padres continuam o retiro para os jovens estudantes. Neste
dia, alguns dos assuntos discutidos foram: 'Morte', ‘A Necessidade de um Guia, A
Necessidade de evitar Pecado Mortal’.
15
1806: Sábado: nesta dia, os Padres pregaram sobre 'Inferno', 'O Exame de
Consciência’, e ‘Misericórdia’.
1829: Pe. Bertoni escreveu a Madre Naudet para lhe dizer que Deus é o Mestre e
nós somos os servos; ele também anotou algumas observações sobre um plano que
ela lhe havia enviado para leitura.
1834: Os sinos dos Estigmas tocaram, como de costume nas noites de sábado, e na
véspera de Festas.
1842: Pe. Biadego recebeu o Viático.
16
1806: No Retiro de São Francisco di Paula, Pe. Farinati pregou sobre o ‘Reino de
Cristo' - outros sermões foram sobre "Confissão’ e o ‘Dia do Juízo Final'.
1811: Madre Naudet escreveu em seu Diário Espiritual que sua tarefa em vida é
amar e agradar a Deus em todas as coisas.
1834: Os sinos dos Estigmas tocaram em 'minore tono' (tom menor) por quatro
minutos nesta manhã de domingo, como era costume. Este era o 1º. Domingo da
Quaresma.
1842: Pe. Biadego foi visitado por Pe. Fenzi, Pároco na Trinità, predecessor de
Pe.Giaccobbe. Pe. Biadego agora estava próximo da morte.
1873: O advogado Brasca escreveu a Pe.Rigoni sobre a decisão favorável do
Tribunal de Veneza, em 31 de janeiro próximo passado. Ele sugeriu que eles não
manifestassem a sua alegria publicamente, para que a decisão não fosse revertida.
17
1799: Bispo Avogadro confirmou João Maria Marani.
1806: O retiro para os estudantes nas Pequenas Irmãs continuou nesta segundafeira - os sermões eram sobre Mansidão, como um remédio para a ira, e sobre a
vida de Cristo.
1837: Nesta data foi feito o último registro na Crônica de Pe. Cainer chamada
Memórias.
1842: Pe. Biadego faleceu nesta quinta-feira tarde, por volta das 17:00, aos 34 anos.
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1855: Bispo Riccabona escreveu à Congregação nos Estigmas pedindo-lhes para
estabelecer uma casa em sua diocese de Trento. Uma carta de Monsenhor
Gasparini, Pároco de Trabaleno, foi também recebida neste mesmo dia, sobre o
mesmo assunto.
1865: Pes. Benciolini, Lenotti e DaPrato fizeram uma promessa a São José que eles
celebrariam 100 Missas cada um, todo ano, em honra do Santo, para que algum dia
a Congregação recebesse aprovação papal. Pe. Marani havia obtido o Decreto de
Louvor há dez anos, mas nada parecia vir a acontecer desde então.
1876: Nesta data, no conjunto Santa Teresa, que era agora usado agora pelos
estudantes da Congregação, Pe. Sembianti, diretor tanto dos Estigmas como de
Santa Teresa, fez uma Exortação Doméstica. Isso foi seguido por um período de
discussões, e abundantes anotações foram feitas pelo noviço Luís Tomasi – as
quais chegaram até nós.
1891: Hoje começou o costume na Congregação de ler um breve relato da vida de
um confrade no aniversário de seu falecimento. Isso foi mais tarde sancionado pelas
Constituições.
1897: Pe. Fantozzi escreveu nesta data às autoridades, dizendo que a Congregação
estava disposta a vir para Lisboa. Ele não recebeu nenhuma resposta a esta carta
em dois anos.
18
1806: Véspera da Quarta-feira de Cinzas. Pe. Bertoni, Pe.Allegri e Pe.Farinati foram
concluir o seu retiro aos jovens estudantes. Pe. Farinati pregou sobre o Santíssimo
Sacramento.
1842: Pe. Brugnoli comentou sobre a morte de Pe. Biadego e a perda para a
Congregação.
1881: O 10º. Capítulo Geral reuniu-se para eleger um Superior Geral. Pe. Pedro
Vignola foi eleito pelo tempo de sua vida. Os conselheiros gerais eleitos foram: Pes.
Bassi, Sembianti, Vicente Vignola e Carlos Zara. Pe. Marini foi eleito Procurador
Geral.
1882: Uma cortina de fundo de seda, entrelaçada com ouro, foi presenteada à Igreja
dos Estigmas para o altar da Madre Dolorosa.
19
1831: Paulo Lenotti, tio dos jovens João, José e Francisco, que estudavam nos
Estigmas, foi inscrito como membro do Oratório Mariano - ele tinha 31 anos de
idade.
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1868: Pe. Rigoni escreveu de Florença novamente para falar sobre a sua falta de
progresso na tentativa de recuperar os bens confiscados.
1892: Pe. Francisco Benciolini faleceu aos 86 anos de idade. Ele havia sido o
primeiro Vigário Geral da Congregação. Ir. Dal Sasso disse que ele faleceu por volta
de 01:00 hora da manhã, e que sua morte foi sereno. Ele foi velado no Oratório da
Imaculada Conceição.
20
1816: Começou um retiro em São Firmo e São Rústico, em preparação para o
Oratório que estava para ser estabelecido lá no domingo seguinte, da
Quinquagesima (“domingo de Cinzas”).
1824: Madre Naudet escreveu a Pe.Bertoni pedindo sua orientação e direção.
1873: Um novo Papa foi eleito, e ele escolheu o nome de Leão XIII.
1889: Pe. Camillieri, OSA, Consultor da Sagrada Congregação dos Bispos e
Regulares fez 21 observações relativas às Constituições apresentadas a ele por
Pe.Pedro Vignola, Superior Geral, que estava buscando a aprovação papal para a
Congregação. Uma das sugestões foi que o Superior Geral deixasse de ser eleito
pelo tempo de sua vida - como havia ocorrido com Pe. Vignola. Como resultado, o
Superior Geral começou a pensar em convocar o Capítulo Geral para Eleições.
1902: Nesta data, Pe. José Marchesini vendeu uma parte das suas vastas
propriedades ao Pe. Estêvão Rosa e Pe.Victor Gurisatti, por 120.000 Liras!
21
1873: Por Decreto do Superior Geral, Pe.José Sembianti foi promovido ao Grau de
Missionário Apostólico. Ele foi o último membro promovido a tal na vida de Pe.
Lenotti. Não houve nenhum durante os 18 anos da administração de Pe. Marani, de
1853 a 1871.
1880: Enquanto o 9º. Capítulo Geral estava em curso, Luís Battisti foi ordenado
sacerdote. Durante este Capítulo Geral, Pe.Rigoni renunciou aos cargos de
Conselheiro Geral e Procurador Geral. Ele foi sucedido como Conselheiro pelo Pe.
Bassi, e como Procurador Geral pelo Pe. Jaime Marini.
1892: Pe. Rigoni elogiou Pe. Benciolini e afirmou que, quando Pe. Bertoni faleceu
em 1853, ele realmente continuou vivo em Pe. Benciolini - e perguntou: "Quem
estava lá em Verona que não conhecia Pe. Benciolini?!”
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22
1803: Pe. Bertoni pregou sobre a realização do jejum quaresmal com alegria - ele
disse que toda penitência que fazemos irá reparar um dano que havia sido infligido
em nossas almas pelo pecado.
1847: A Sagrada Congregação das Indulgências estendeu as indulgências para a
Porciúncula [que pode ser adquirida a partir do meio-dia de 1º. de agosto até a meianoite de 2 de agosto] para toties quoties, ou seja, podem ser adquiridas tantas
vezes quanto as condições para isto sejam preenchidas.
1878: Uma comemoração solene foi levada a efeito nos Estigmas para o falecido
Santo Padre, Pio IX, que em seu tempo de vida tantas vezes abençoou este
"Pequeno Rebanho" [Crescat pusillus Grex!] nos Estigmas.
23
1819: Madre Naudet escreveu a Pe.Bertoni que esses dias tinham sido para ela um
tempo de desânimo.
1854: Pe. Marani, Superior Geral,.havia enviado as Constituições Originais de Pe.
Bertoni a um amigo, Pe. J. Fusari, SJ - que disse que ele as tinha lido e que
admirava o espírito com que tinham sido escritas. Pe. Fusari sugeriu que sejam
enviadas a um certo Pe. Mignardi, que poderia oferecer uma melhor visão crítica
sobre elas.
1868: Pe. Benciolini escreveu a Pe.Rigoni em Florença e o preveniu para não ter
advogados demais tratando de suas causas, pois quanto mais advogados houver,
haverá também muitas opiniões!
1880: Pe. Luís Battisti celebrou sua primeira Missa nos Estigmas.
24
1874: A grande notícia da Congregação nesta data foi que o 5º. Capítulo Geral foi
convocado nos Estigmas.
25
1816: Domingo da Quinquagesima (de Cinzas), e data da Solene Ereção Religiosa
de um Oratório Mariano na Paróquia dos Santos Firmo e Rústico. Os quatro
primeiros nomes deste novo Oratório foram: Pes. Bertoni, Nicola Mazza, Marani, e
Gramego. Pe. Marani dedicou-se muito a este Oratório até cerca de novembro de
1819.
1829: Um certo Pe. Guerrieri visitou Pe. Bertoni para falar sobre os detalhes a
respeito de ceder o Convento de Santa Teresa às Irmãs da Sagrada Família de
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Madre Naudet para seu uso perpétuo. Pe. Bertoni consultava frequentemente esse
Pe. Guerrieri. Foi dito, no entanto, que ele era um pouco especulativo demais para
assuntos práticos, mas era frequentemente consultado pelas religiosas de seu
tempo sobre suas vidas espirituais. Ele era Dominicano, e foi mencionado no
Epistolario de Pe. Bertoni.
1835: Irmã Elizabeth Ambrosini, ex-penitente de Pe. Bertoni, faleceu neste dia como
uma Irmã da Sagrada Família.
1848: Um certo Pe. Dalbosco escreveu a Pe.Marani de Karthum, Egito . Ele afirmou
que ele e seus companheiros ainda aclentavam memórias felizes do retiro que
fizeram nos Estigmas no verão próximo passado. Ele disse que a África era vasta e
que havia muito trabalho para missionários católicos lá.
1874: Durante o 5º. Capítulo geral, observou-se que o Superior Geral, Pe.João
Lenotti, havia designado um número de membros da Congregação para o Grau de
Missionários Apostólicos, mas que ele mesmo nunca tinha sido feito um! E
tecnicamente surgiu que, nas Constituições Originais de Pe. Bertoni, somente um
Missionário Apostólico poderia ser eleito Superior Geral. Isto foi dispensado com
a solução que, por sua própria eleição, ipso facto, Pe. Lenotti era um Missionário
Apostólico!
26
1809: Pe. Bertoni escreveu, em seu Diário Espiritual, que é nossa tarefa fazermos
uma cópia de Jesus Cristo em nós mesmos.
1829: Pe. Antônio Rosmini, de 29 anos, visitou Pe. Bertoni, pela primeira vez, a
pedido de Madre Madalena de Canossa.
1831: João Lenotti, de 14 anos, e seu irmão José, de 12 anos, foram incluídos como
membros do Oratório Mariano nos Estigmas.
1864: Pe. Inocêncio Venturini faleceu às 9:00 horas da manhã. Ele foi elogiado por
Pe. José Zenti no periódico Cronaca Camilliana. Sua morte foi dolorosamente
sentida nos Estigmas.
1867: Um jovem noviço muito promissor em seu segundo ano de noviciado, José
Nardelli, deixou a Congregação hoje. Sua partida foi uma grande decepção para a
Congregação.
1873: Pe. Lenotti, Superior Geral, escreveu a Pe. Vicente Vignola, diretor da Casa
dos Estudantes em Villazzano, e recomendou silêncio e humildade a todos, pois
“isso é tudo de que precisamos".
1906: Cardeal Tripepi, Pró-Prefeito da Sagrada Congregação dos Ritos, obteve uma
resposta afirmativa quanto à questão da causa do Fundador ser introduzida em
Roma.
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1815: Napoleão fugiu de Elba ao meio-dia.
1865: Pes. Lenotti, Benciolini e DaPrato fizeram uma petição a Pe. Marani, Superior
Geral, para renovar as negociações com a Santa Sé para obter Aprovação Papal da
Santa Sé.
1867: Pe. Lenotti ofereceu uma Missa Votiva em honra de São José, para que mais
vocações fossem enviadas à lutadora Congregação.
28
1813: Pe. Bertoni escreveu a Madre Naudet e disse que estava ao lado do leito de
Bartolomeu Ruffoni - ele era o "Domingos Sávio" do Oratório de Pe. Bertoni, e seu
Prefeito.
1826: Pe. Venturini recebeu o grau do governo para ensinar em escolas.
1855: Um decreto do Gabinete dos Magistrados levava a efeito que a Congregação
poderia realmente dar entrada ao pedido de aprovação pela Santa Sé. Isto era
necessário naqueles tempos!
1857: A Trinità tornou-se o Noviciado pela primeira vez. Havia 13 Noviços, 7
Estudantes e 4 Irmãos. Pe. Lenotti era o Mestre de Noviços - e Ir. Zanoli cuidava de
seu número habitual de tarefas!
1882: Foi recebido nos Estigmas um presente, com algumas decorações para o
altar da Madre Dolorosa.
1890: As Constituições aprovadas pelo 11º. Capítulo Geral [25 de setembro de
1889] foram enviadas a Roma juntamente com algumas cartas testemunhais. O
Bispo [mais tarde Cardeal] Riboldi de Pavia escreveu que, quando ele estava à
procura de uma Congregação masculina para a sua Diocese, a Congregação dos
Missionários Apostólicos foi altamente recomendada. Agora que eles tinham estado
ativos em sua Diocese, ele poderia afirmar, por experiência própria, que eles eram
sacerdotes bem instruídos, santos, zelosos e muito educados, com uma reverência
especial pela Santa Sé.
29
1832: Este foi um ano bissexto e, nesta data, um certo Pe. Pedro Riegler, seguidor
de Pe. Rosmini, celebrou a Missa nos Estigmas.
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