EDITORIAL
FREI PEDRO ANTONIO ZANNI
Lançar e manter a revista ECOS DO IESMA, foi um dos grandes desafios ao qual a nossa
instituição de ensino superior se propôs desde a sua primeira edição no ano de 2003, fruto do
empenho de muitas pessoas, teve como principal incentivador a pessoa do nosso Diretor Geral o
Frei Pedro Antonio Zanni, frade capuchinho, 68 anos que tanto se dedicou para o crescimento do
instituto e o nascimento da ECOS, a ele queremos dedicar de forma especial este número de nossa
revista. Homem que tanto se dedicou, digo tanto se dedicou, porque em breve estará deixando o
IESMA para cuidar melhor da sua saúde e atender aos apelos da sua ordem que o chama a outra
missão.
Antonio Zanni nasceu no dia 13 de maio de 1937 em Sovere, Itália. Irmão gêmeo de Mário
filhos do Senhor Emilio e da Senhora Domenica Zanni Cape, entrou no grupo de coroinhas aos 09
anos de idade no convento das freiras e depois a convite do Frei Epifânio entrou para o grupo de
coroinhas do convento dos frades.
Em 15 de setembro de 1947 aceitou entrar para a vida religiosa e mudou seu nome de
batismo, passando a chamar-se Pedro Antonio. Dois anos mais tarde pala primeira vez vestiu o
hábito de frade capuchinho. Em 1953 entrou para o noviciado e em 15 de agosto do ano seguinte
professou os votos sagrados, após experiências de estudo em vários conventos inclusive Bérgamo,
onde lhe nasceu a idéia da missão no Brasil, após a leitura de um artigo de jornal noticiando que na
América Latina Evangelizava-se através do Rádio, entusiasmado pela idéia, passou a dedicar seu
tempo livre ao aprendizado da rádio técnica.
Em 1961 foi ordenado presbítero e apesar do seu desejo de ser missionário no Brasil,
permanece ainda na Itália, em função de um pedido especial da sua mãe aos seus superiores, já que
seu irmão Frei Tranquilino já estava no Brasil. Voltou para Albino em 1962 onde tinha estudado da
5ª à 8ª série, agora para ser professor, ai nasceu o amor pela reciclagem onde recolhia sapatos
velhos e outros vestuários para ajudar os missionários, prática que conserva até hoje, agora com
outros objetivos: ajudar aos pobres. Durante a sua permanencia em a Albino formou-se em Teologia
e Filosofia, cursou também Economia e Comércio na Universidade Católica do Sagrado Coração
em Milão. Em 1975 visitou pela primeira vez o Brasil onde passou 15 dias ocasião em que
conheceu: São Luis, Barra do Corda e Estreito onde era pároco seu irmão. Por ocasião da visita foi
convidado a permanecer e trabalhar pelas vocações, mas não aceita e retorna à Itália onde continua
o trabalho em favor das missões. Em 1982 morre seu Irmão Frei Traquilino e tendo já também seus
pais falecidos pediu à congregação para vir ao Brasil e finalmente em 1986 no dia 23 de fevereiro
chega a São Luís.
Morando no convento do Carmo começou o seu trabalho como professor de Filosofia e
Teologia no antigo CETEMA. Sempre empenhado na missão, trabalhando pelas vocações se
dedicou ao magistério, atuando em primeiro momento, como Diretor do Curso de Ciências
Religiosas de 1991 a 1998, foi também responsável pelo setor financeiro do CETEMA entre 1991 a
1996, durante o ano de 1998 foi Diretor de programação religiosa da rádio educadora, e no ano de
1999 assume definitivamente a Direção Geral do atual Instituto de Estudos Superiores do
Maranhão-IESMA.
Homem de personalidade forte, marcante, trabalhador, dedicou-se de forma decisiva na
construção daquilo que caracteriza o IESMA hoje. Devido a esse traço Frei Pedro Antonio Zanni
tem seu nome registrado na história dessa Instituição. Não se pode esquecê-lo pelo seu testemunho
e compromisso cristão; pelo seu exemplo de trabalho e responsabilidade.
Por tudo isso, a equipe da revista ECOS e todos aqueles que fazem o IESMA, são
infinitamente gratos pela sua colaboração, reiteramos o nosso compromisso com a continuidade da
revista. E lhe desejamos saúde tendo certeza que a sua próxima missão terá a sua marca: sucesso e
compromisso de fé cristã. PAZ e BEM Frei Pedro Antonio Zanni.

