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ÁSIA/TERRA SANTA - Novo Custode da Terra Santa: trata-se de
Pierbattista Pizzaballa, um dos mais jovens eleitos para este cargo
Roma (Agência Fides)- Nomeado o novo Custode da Terra Santa. Trata-se do Fr. Pierbattista Pizzaballa, que
sucede o Fr. Giovanni Battistelli, que ficou no cargo nos últimos seis anos.
O Custode da Terra Santa foi nomeado pelo Definitório Geral dos Frades Menores, com a aprovação da Santa Sé,
de acordo com os Estatutos Pontifícios que regulamentam esta entidade da Ordem dos Frades Menores.
Nascido na cidade italiana de Cologno al Serio (Bérgamo) em 21 de abril de 1965, Fr. Pierbattista Pizzaballa é um
dos mais jovens eleitos para guiar a Custódia da Terra Santa da Ordem dos Frades Menores. Fr. Pierbattista
Pizzaballa conheceu os Frades Menores da Província de Cristo Rei na região da Emilia Romagna. Depois do
ensino médio, em 1984 entrou para o noviciado de Verna (Arezzo). Emitiu a Profissão solene dos votos em 14 de
outubro de 1989. Em 15 de setembro recebeu a ordenação presbiterial.
Frequentou os estudos teológicos, obtendo no "Pontifício Ateneu Antonianum", de Roma, o Bacharel em Teologia
(1990), e em Jerusalém (1993) a Licenciatura em Teologia, com especialização bíblica no “Studium Biblicum
Franciscanum”. Estudou hebraico moderno (1993-1994) e frequentou os cursos de especialização em línguas
semíticas na “Hebrew University” de Jerusalém (1995-1999). Agora está fazendo o Doutorado em Sagrada
Escritura no “Studium Biblicum Franciscanum”.
Desde 1998 é professor assistente de Hebraico bíblico e Judaísmo no “Studium Biblicum Franciscanum” e no
“Studium Theologicum Hierosolymitanum”. Publicou, em 1995, com Fr. Massimo Pazzini ofm, o rito da missa
em hebraico (Seder seudat ha adon. Ordo Missae hebraice) e traduziu vários textos litúrgicos para as comunidades
católicas de língua hebraica.
Fr. Pizzaballa foi Vigário paroquial para a comunidade católica de língua hebraica em Jerusalém e Assistente
geral do Auxiliar do Patriarca Latino de Jerusalém, Dom Jean-Baptiste Gourion, para o cuidado pastoral dos
católicos de expressão judia em Israel. Desde 2001 era Superior do Convento dos Santos Simeão e Ana em
Jerusalém. Na Custódia da Terra Santa, é Presidente da Comissão para a Evangelização missionária e Membro da
Comissão para o Hebraísmo e o Islã. (L.M.) (Agência Fides 15/5/2004)
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