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Nota de Pesar pelo falecimento do Frei Pedro Antonio Zanni 

 

 

 

Foi com imenso pesar que recebemos a notícia do falecimento do Frei Pedro Antonio 

Zanni, membro da Província  Capuchinha Nossa Senhora do Carmo. 

Frei Pedro Antonio, foi missionário por muitos anos, no nosso Regional NE5 da 

CNBB. Entre tantas atividades, ele exerceu a missão de professor e diretor do IESMA. 

Durante a sua gestão ele conseguiu criar as condições para reconhecimento do nosso Instituto, 

junto ao Ministério da Educação e Cultura, MEC. Pelo seu jeito de ser e sua espiritualidade, 

ele marcou muito, uma geração de presbíteros no Maranhão. Agradecemos profundamente 

toda a sua entrega e doação à nossa Igreja. 

O nosso Regional NE 5 da CNBB solidariza-se com seus familiares, com sua Ordem 

e de maneira particular com os membros desta Província, onde ele conviveu deixando um 

legado de modelo de capuchinho, encarnado na realidade do nosso povo.  

Acreditando nas palavras de Jesus, “Eu sou a ressurreição e a vida; quem crê em 

mim, ainda que esteja morto, viverá; E todo aquele que vive, e crê em mim, nunca morrerá” 

( Jo 11, 25-26) buscaremos viver esse momento com fé e em comunhão com tantas pessoas 

que estão sofrendo esta situação de ter alguém na família que morreu vítima desta terrível 

pandemia, que atinge todo o planeta. 

Por acreditarmos que a VIDA é um valor fundamental, temos a certeza que a VIDA de 

nosso amigo-irmão se refletirá no trabalho e missão de todos aqueles que por ele foram 

evangelizados.  Que sua memória continue contribuindo para o fortalecimento desse direito 

fundamental da existência humana e que ele interceda a Deus por todos nós e pelo nosso 

estado, onde realizou parte de sua missão com tanto afinco e amor! 

São Luís, 10 de maio de 2020, 34° aniversário do assassinato do Pe. Josimo, em 

Imperatriz. 

 


