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DOM PEDRO FRÉ CSsR
3 DE ABRIL 2014
Faleceu na madrugada de quinta-feira (03), em Aparecida (SP), o primeiro
bispo emérito da Diocese de Barretos, Dom Pedro Fré, aos 89 anos. Com o
lema “Curar os corações feridos”, Dom Fré foi nomeado terceiro bispo de
Barretos aos 27 de dezembro de 1989.
Tomou posse em 11 de fevereiro de 1990 e sua renúncia foi aceita pelo então
Papa João Paulo II, em 20 de dezembro de 2000. Em 2010, o bispo emérito
passou por cirurgia de hérnia e sofria de problemas cardíacos.
O velório foi realizado na capela São José do Santuário Nacional e às 16h,
de quinta-feira (3), foi celebrada missa de corpo presente, e em seguida, o
sepultamento no cemitério local. O administrador diocesano, padre José
Roberto Santana, junto a outros padres, estiveram em Aparecida para
participar do velório e sepultamento.
Dom Pedro Fré nasceu na cidade de Tietê – Cerquilho (SP), em 30 de
agosto de 1924 em Cerquilho (SP). Era da Congregação do Santíssimo
Redentor (Redentoristas) e em fevereiro deste ano completou 68 anos de
profissão religiosa. Foi ordenado padre em 27 de dezembro de 1950. Foi
pároco de Aparecida (SP) e reitor do Santuário Nacional de Nossa Senhora
da Conceição Aparecida na mesma cidade.
Foi eleito bispo de Corumbá (MS) em 28 de outubro de 1985 sendo sagrado bispo em 5 de janeiro de 1986. Em
1989, foi transferido para a Diocese de Barretos como terceiro bispo diocesano, sucedendo a Dom Antonio
Maria Mucciolo. Renunciou ao episcopado em 20 de dezembro de 2000 sendo sucedido por Dom Antonio
Gaspar.
Após o falecimento de D. Pedro Fré, bispo emérito da diocese de Barretos e o terceiro bispo a ser nomeado
para a diocese, o administrador diocesano, padre José Roberto Alves Santana, comentou a passagem dele por
Barretos.
“Dom Pedro Fré, esteve à frente da diocese por longos anos e ele foi marcado pela simplicidade, era o homem
da Graça de Deus. Se conversarmos com as pessoas pelas ruías, vamos ouvir que ele foi um homem de Deus.
Foi uma pessoa que andava pelas ruas, amava e cumprimentava a todos, não fazia acepção de pessoas. Ficou
marcado como o homem da humildade e da simplicidade, levava a palavra de Deus de uma forma muito
simples. Nós sentimos muito a ausência desse homem, mas Deus ganhou no céu um grande santo”, destacou.
O padre Salvador, de Colômbia, afirmou que D. Pedro Fré foi amigo da diocese. “D. Pedro Fré foi um grande
amigo da diocese de Barretos, aceitou com muito sacrifício vir de onde ele estava, em Corumbá, aceitou e veio
com muita alegria para a diocese, desempenhou muito bem o seu trabalho e fez tudo o que tinha que fazer
como bispo, fez a diocese caminhar. Tornou-se realmente muito querido entre nós pelas famosas procissões
que fez no dia de Nossa Senhora Aparecida. O povo gostava demais. D. Pedro deixa uma saudade muito
grande”, ressaltou.
Pessoas da comunidade, como Luiz Carlos Diniz Buch, afirmaram que para a diocese, D. Pedro Fré foi um
bispo atuante e presente.
“Foi com muito pesar que eu recebi a informação do falecimento de D. Pedro Fré. Foi um bispo muito querido
aqui por todas as pessoas da diocese, um bispo muito atuante e presente, uma pessoa diferenciada, que
realmente amava a sua diocese e as pessoas. É uma grande perda para todos nós, apesar de não estar mais
conosco, uma pessoa que ficou no coração de todos nós que pertencemos a diocese de Barretos, foi um
privilégio ter contato com uma pessoa como Dom Pedro Fré”, declarou.
Mussa Calil Neto destacou o bispo como um verdadeiro pastor de ovelhas.
“Como membro ativo da comunidade da Catedral do Divino Espírito Santo, convivi com líderes religiosos
igualmente virtuosos, mas cada qual no seu estilo, e classifico Dom Fré como o verdadeiro pastor de ovelhas,
que sempre soube cuidar do seu rebanho com firmeza, sem jamais perder a ternura. Como coordenador de
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eventos em prol da Cidade de Maria, tive o prazer de trabalhar com um Diretor Espiritual competente e
dinâmico, que ajudou a fazer os fiéis barretenses valorizarem como merece aquele centro de religiosidade e
ação social. Sei que este tratamento é, protocolarmente, reservado ao Sumo Pontífice, mas com todo respeito
aos cânones da Igreja, para mim Dom Pedro Fré o verdadeiro “Santo Padre”, que já está ao lado de Deus Pai.
Continuando a iluminar aqueles que o seguiram atrás de Cristo, como o seu xará de Cafarnaum”, disse.      
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