
 

Santos Fundadores da Ubec 

São Gaspar Bertoni 
  

"Temos que 

reproduzir em nós os 

traços de Cristo.”  

 

A celebração dos fundadores da Ubec segue 

presente em nosso cotidiano institucional.  

Junho é tempo de muitas festas religiosas e 

devoção popular. Para a Ubec é tempo de 

celebrar dois santos fundadores, São Marcelino 

Champagnat (6/6) e São Gaspar Bertoni (12/6). 

Neste informativo apresentaremos um pouco da 

história de São Gaspar Bertoni, fundador da 

Congregação dos Sagrados Estigmas de Nosso 

Senhor Jesus Cristo, mais conhecida como 

Estigmatinos.  

O carisma Estigmatino e sua proposta educativa 

fazem parte da fundação da Ubec, que tem como 

uma de suas associadas a Província São José. 

Dando continuidade à celebração da memória 

daqueles que marcaram a história da educação, 

da Igreja e da humanidade, conheça a trajetória 

de São Gaspar Bertoni. 

HISTÓRIA1 

A nove de outubro de 1777, nasce em Verona, 

cidade situada no norte da Itália, Gaspar Luiz 

Dionísio Bertoni. Tivera uma infância como uma 

criança normal deve ter, mas sempre voltado 

para um espírito de oração, impulsionado pela 

mãe. Aos 18 anos, em 1795, toma a firme 

decisão de ingressar no seminário de sua tão 

amada Verona, iniciando os estudos de 

Teologia que o preparariam para o sacerdócio. 

Passado o tempo de preparação, no dia 20 de 

setembro de 1800, recebeu, juntamente com 

outros companheiros, o sacramento da ordem. 

Exerceu o início de seu apostolado com 

simplicidade e modéstia, sempre servindo a 

Deus e ao seu povo. 

 

Tempos mais tarde, vendo a situação da 

juventude local, que estava sendo afligida pelas 

consequências da guerra entre Áustria e França, 

Gaspar toma a iniciativa de fundar os Oratórios 

Marianos, com a intenção de congregar e 

orientar toda a juventude veronense. Foi um 

belo trabalho realizado por Bertoni em toda 

Verona, fazendo com que a juventude 

vivenciasse cada vez mais a esperança e o Cristo 

Ressuscitado. 

 

Gaspar recebeu um prédio por doação, onde 

funcionava uma escola, a qual resolveu reabri-

la, para acolher e ensinar a juventude, que não 

dispunha de bens materiais para frequentar as 

poucas escolas particulares que havia em 

Verona. Sua atuação na Igreja local foi de 

extraordinária relevância. “Foi conselheiro 

procurado e elogiado pelos bispos de Verona 

que, em meio século de atividade sacerdotal, 
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confiaram-lhe encargos 

delicados, como: a 

formação do clero, a 

avaliação das vocações 

eclesiásticas, o cargo de 

teólogo censor e a revisão 

de livros” (FABRO, 2017). 

 

No dia 4 de novembro de 

1816, juntamente com 

outros companheiros, Gaspar adentra 

definitivamente na Escola dos Estigmas e, com 

isso, se dá o início do pequeno Instituto. Os 

integrantes desta nascente congregação 

recebem gentilmente o nome de Padres dos 

Estigmas, pelo povo de Verona, por morarem 

na Igreja dos Estigmas de São Francisco. 

 

O pequeno e nascente instituto crescia 

conforme a graça de Deus o permitia, até que, 

no dia 12 de junho de 1853, morre santamente, 

em Verona, o Padre Gaspar Bertoni. Mais tarde, 

seu Instituto se torna uma Congregação, 

recebendo o nome de Congregação dos 

Sagrados Estigmas de Nosso Senhor Jesus 

Cristo, tendo como carisma principal o “Auxílio 

aos Bispos”, em especial no serviço à juventude. 

 

Acolhia os jovens na porta da escola e dizia 

“entrem, filhos, recordem-se desde a soleira 

que aqui dentro mora a ciência; aqui na porta o 

temor de Deus vela pela fé cristã. Disciplina, 

compostura, aplicação, silêncio, nada que 

indique folguedo, zombaria e indecência. Nada 

de mentiras, falsas ideias, que não combinam 

conosco. Nada de tudo isso” (BRESCIANI, 2005, 

p. 26). 

 

Tempos depois, surge uma grande 

oportunidade de se efetuar um sonho antigo, 

que é o de servir a terras “além-mar”, isto se dá 

em terras brasileiras e para tal feito são 

destinados três valentes missionários, Pe. 

Alexandre Grigolli, Pe. Henrique Adami e Irmão 

Domingos Valzachi. Após longa viagem até o 

Brasil, chegam ao porto da cidade do Rio de 

Janeiro, no dia 02 de dezembro de 1910. Depois 

de terem vivenciados vários contratempos e 

peripécias do destino, os três incansáveis 

missionários se instalaram na cidade de Tibagi, 

no Paraná. Desde então, já se passaram quase 

100 anos desta chegada em terras brasileiras. 

Atualmente, existem duas províncias, sendo a 

Província Santa Cruz e São José. As 

comunidades religiosas estigmatinas estão 

espalhadas por diversas partes de todo o 

território nacional e América Latina, levando a 

“No fundo do próprio 

nada se encontra Deus.” 

São Gaspar Bertoni 



 

Santos Fundadores da Ubec 

São Gaspar Bertoni 
  

"Temos que 

reproduzir em nós os 

traços de Cristo.”  

missão de São Gaspar Bertoni: “Ide ao Mundo e 

Ensinai” e como incansáveis “Missionários 

Apostólicos em Auxílio aos Bispos”, servindo a 

Deus e a sua Igreja. 

 

200 anos de vida e missão dos 

Missionários Estigmatinos2 

 

Os missionários estigmatinos celebram no 

próximo dia 04 de novembro, os 200 anos de 

fundação e missão. Impulsionado pela Palavra 

de Deus e conduzido pelo Espírito Santo, São 

Gaspar Bertoni, aos quatro dias de novembro 

de 1816, na cidade de Verona, juntamente com 

alguns companheiros fundou, na escola dos 

Estigmas, a Congregação dos Sagrados 

Estigmas de Nosso Senhor Jesus Cristo. Gaspar, 

homem de fé e de oração não hesitou diante do 

contexto: Revolução Francesa, guerras, 

decadência de monarquias, perseguição à 

Igreja, etc. em 

tornar-se 

fermento, sinal 

e canal do 

Reino de Deus. 

Bertoni e seus 

companheiros, 

deram 

respostas 

concretas ao 

contexto. 

 

A maior 

preocupação de 

Gaspar era com 

a juventude, 

com o clero, 

com a Igreja, enfim, com a sociedade marcada 

pela troca de valores, tão descartáveis e 

indiferentes à dignidade da vida. Sua 

espiritualidade alcança o ápice, na intimidade 

com a Trindade, expressa no santo abandono.  

Ao fundar a Congregação, São Gaspar recebeu 

de Deus um carisma para colocar a serviço da 

Igreja; quis religiosos consagrados ao 

seguimento de Cristo, enviados pelo Pai, como 

“Missionários Apostólicos em auxílio aos 

Bispos”, com a finalidade de servir à Igreja por 

meio de ministérios próprios. 

  

São características próprias do apostolado dos 

missionários estigmatinos: Pregação da Palavra 

de Deus nas Paróquias e Mutirões missionários, 

Atendimento e assistência aos eclesiásticos nas 

dioceses, Educação cristã da juventude em 

escolas e universidades. As principais devoções 

são: os Sagrados Estigmas de Nosso Senhor 

Jesus Cristo, celebrados na liturgia da segunda 

sexta feira após a Páscoa e os Santos Esposos 

Maria e José, patronos da Congregação, 

exemplo de doação e fidelidade, celebrado no 

dia 23 de janeiro. 

 

Os Estigmatinos, estão presentes em vários 

países: Itália, Alemanha, Inglaterra, Tailândia, 

“Quando não se reza 

bem, não se pode falar 

bem de Deus.” 

São Gaspar Bertoni 
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Filipinas, 

Índia, EUA, 

África do Sul, 

Costa do 

Marfim, 

Botsuana.  

 

No Brasil, os 

Estigmatinos 

chegaram em 

1910 e estão 

organizados 

em duas 

Províncias: 

Santa Cruz, 

presente nos 

estados da 

Bahia, São 

Paulo, Paraná e nos países Paraguai e Chile; e a 

Província São José, presente em Minas Gerais 

nas cidades: Belo Horizonte e Uberaba; em 

Goiás nas cidades: Goiânia, Morrinhos, 

Goiatuba e Luziânia, no Distrito Federal em 

Brasília, na capital dos estados do Rio de Janeiro 

e Tocantins, e em Várzea Grande, no estado do 

Mato Grosso.   

 

As comunidades estigmatinas de todo o mundo 

são convidadas a oferecer, no dia 04 de 

novembro, um culto agradável a Deus pelo 

carisma/dom do seu Fundador São Gaspar 

Bertoni. 

 

São 200 anos de gratidão e esperança. Um 

destaque especial aos primeiros missionários 

estigmatinos que cruzaram o Atlântico e, com 

um testemunho de vida e audácia, semearam, 

no nordeste do Paraná, ainda quase inóspito, e 

nestas terras de Santa Cruz afora, as sementes 

do Evangelho. Que eles nos inspirem a olhar 

para a história com o sentimento de gratidão e 

a projetar o futuro com esperança. Nossa 

gratidão aos leigos (as) estigmatinos, que 

continuem vivenciando a espiritualidade 

estigmatina no dia-a-dia e testemunhando o 

ardor missionário em todo canto. Que São 

Gaspar interceda por todos nós na missão de 

evangelizar.   

 

Para saber mais assista ao vídeo sobre a vida e a 

obra de São Gaspar: “São Gaspar”. 
https://www.youtube.com/watch?v=ModfZBcSbzw&feat

ure=youtu.be  

 

Textos originais: 

1- História: Profa. Maria José Pereira Caetano – UCB 

(mariajp@ucb.br). 

2- 200 anos 200 anos de vida e missão dos 

Missionários Estigmatinos: Pe. Isaac Celestino de 

Assis, CSS (cep@estigmatinos.org.br). 
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