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Centrul de studii biblice 

„Sfântul Anton de Padova”   

Centrul de studii biblice „Sfântul Anton de Padova” a fost înființat în ședința 

Senatului ITRCF din data de 19.02.2018. Cu această ocazie au fost contactați 

diferiți specialiști în domeniul biblic, atât din țară cât și din străinătate. Centrul de studii biblice 

„Sfântul Anton de Padova” aparține Institutului Teologic Romano-Catolic Franciscan din 

Roman și se concentrează pe cercetarea specializată în domeniul științelor biblice.  

Motivarea înființării 

În ședința Definitoriului Provinciei „Sfântul Iosif din România” care a avut loc pe data de 

20.11.2017, fiind invitat de către părintele Provincial Teofil Petrișor, Rectorul ITRCF, pr. Mihai 

Afrențoae, a prezentat liniile coordonatoare ale Institutului Teologic Romano-Catolic 

Franciscan din Roman pentru următorii ani. În cadrul acestei ședințe, împreună cu părintele 

Provincial și cu membrii Definitoriului, s-a propus ca Institutul să deschidă și alte centre de 

cercetare cu orientare biblică și franciscană. Ținând cont de acest îndemn și de munca de 

cercetare deja existentă în cadrul ITRCF, în deplin acord cu Editura „Serafica”, Centrul de studii 

biblice își însușește colecția „Biblica” ai cărei responsabili (pr. Mihai Afrențoae și pr. Cristian 

Clopoțel) sunt și promotorii lui. Împreună cu Facultatea Pontificală „Sfântul Bonaventura”, în 

special cu Frații Franciscani Conventuali de specializare biblică de la Roma, după cum se poate 

vedea în lista de mai jos, se stipulează prezentul document de fondare a Centrului de studii 

biblice „Sfântul Anton de Padova”, deschis și altor bibliști de bunăvoință. 

Motivațiile dedicării Centrului de studii biblice Sfântului Anton de Padova  

1) Imaginea simbol. Imaginea cea mai veche și cea mai apropiată de realitate a Sfântului căruia 

îi este dedicat Centrul îl reprezintă pe Sfântul Anton cu cartea în mână, simbol al științei, al 

doctrinei și al învățăturii sale, mereu inspirate din Cartea prin excelență: Biblia. Această 

imagine simbol aparține Școlii lui Giotto, fiind datată în 1326, actualmente găsindu-se în 

Basilica del Santo, în prezbiteriul numit „Arco della Cantoria”. De fapt, în majoritatea 

portretelor cu sfântul Anton se găsește Biblia, iar Scrierile sale sunt pline de citate biblice. 

2) Historia magistra vitae. Biografia Begninitas (cca. 1280) relatează despre sfântul Anton: 

„De fapt, el a fost primul profesor al Ordinului care a condus o școală de teologie, adică la 

Bologna, deoarece acolo înflorea un Studiu al tuturor științelor moderne liberale, cel mai 

însemnat care exista atunci dincoace de munți. Pentru acest motiv fraților la conducere li s-a 

părut oportun să îl aleagă acolo, în calitate de profesor, pe Anton, ca pe acela care era cel mai 

potrivit pentru un astfel de rol”. Biografia respectivă face, probabil, referire la sfântul Francisc 

care i-a scris aceste cuvinte: „Frate Anton, episcopul meu, îți doresc sănătate! Sunt de acord ca  



 
 

tu să înveți teologia fraților, cu condiția ca, printr-o astfel de ocupație, tu să nu stingi duhul 

sfintei rugăciuni și devoțiuni, cum este prescris în Regulă. Rămâi sănătos!” (FF 251-252). Titlul 

de „episcop” este un semn de respect pentru faptul că Anton era considerat la vremea aceea cel 

mai mare teolog al Ordinului. De fapt, Anton avea o vastă cultură, cum se poate observa în 

Sermoni, mai ales în câmpul științelor naturale, al teologiei și, în special, al Sfintei Scripturi, 

după cum reiese și din predica de la Forlì, prin care Anton a ieșit la lumina reflectoarelor 

Bisericii. Biografia Rigaldina (cca. 1323) îl descrie astfel pe sfântul Anton: „Trompeta legii lui 

Moise, ecoul profeților, vocea apostolilor, trubadurul Evangheliei, proclamatorul adevărului 

mântuitor”. Cu toate acestea, Anton și-a asumat o atitudine de umilință, după cum relatează 

Liber miraculorum: „Totuși, omul acesta sfânt, Anton, nu și-a arogat prezumția de a învăța, 

deși era rugat de confrați, decât în urma voinței explicite a fericitului Francisc”. Documentul 

Assidua relatează: „Anton, odată abandonată pacea tăcerii, a fost constrâns să iasă în public. 

Încredințându-i-se misiunea de a predica, iubitorul de tăcere este scos în afară… susținut de 

autoritatea care îl trimitea”. 

Obiective 

1) Centrul de studii biblice „Sfântul Anton de Padova” își propune să continue publicarea de 

cărți în colecția „Biblica”, dedicând numerele 11-20 unor introduceri pe grupuri de cărți biblice, 

după cum urmează: Introducere în Sfânta Scriptură; Pentateuhul; Cărțile Istorice; Cărțile 

Profetice; Cărțile Sapiențiale; Psalmii și Cântarea Cântărilor; Evangheliile Sinoptice și 

Faptele Apostolilor; Corpusul Ioanian; Corpusul Paulin; Scrisorile Catolice. 

2) Centrul de studii biblice „Sfântul Anton de Padova” își propune să organizeze manifestări 

culturale, precum: Lansări de carte; Lectio divina; Mese rotunde pe teme biblice, publicând 

rezultatul acestor lucrări pe site-ul ITRCF și/sau în documente publicate la Editura „Serafica”. 

3) Centrul de studii biblice „Sfântul Anton de Padova” își propune să publice articole științifice 

cu caracter biblic în Miscellanea Francescana a Facultății de Teologie „Sfântul Bonaventura”, 

din cadrul Colegiului internațional Seraphicum, Roma, Italia. 

 



 

 

 

 

Centro di studi biblici «Sant’Antonio di Padova» 
 

Il Centro di studi biblici «Sant’Antonio di Padova» appartiene all’Istituto 

Teologico Romano-Cattolico Francescano di Roman e si concentra sulla ricerca 

specializzata nelle scienze bibliche. Eretto dal Senato ITRCF il 19.02.2018, può 

contare sulla collaborazione di diversi specialisti nella Bibbia, dalla Romania e 

dall’Italia.  

 

Scopo della fondazione 

 

Su invito di padre Teofil Petrișor, Ministro Provinciale, nella seduta del Definitorio della 

Provincia «San Giuseppe dalla Romania», il 20.11.2017, padre Mihai Afrențoae, Rettore ITRCF, 

ha presentato le linee guida dell’Istituto Teologico Romano-Cattolico Francescano di Roman per 

gli anni a venire. Insieme al padre Provinciale e ai membri del Definitorio, è stato proposto di 

aprire altri centri di ricerca all’interno dell’ITRCF, con orientamenti biblici e francescani. Tenendo 

conto di questo, come anche del lavoro di ricerca già esistente all’interno dell’ITRCF, in accordo 

con la casa editrice «Serafica», il Centro di studi biblici assume la direzione della collana 

«Biblica», i cui responsabili sono: padre Mihai Afrențoae e padre Cristian Clopoțel, promotori del 

Centro di studi biblici «Sant’Antonio di Padova». Insieme alla Facoltà Pontificia «San 

Bonaventura», specialmente ai Frati Francescani Conventuali di specializzazione biblica di Roma, 

elencati sotto, si stipula il presente documento di fondazione del Centro di studi biblici 

«Sant’Antonio di Padova», aperto anche ad altri biblisti di buona volontà. 

 

Dedicazione del Centro di studi biblici a Sant’Antonio di Padova 

 

1) L’immagine simbolo. L’immagine più antica e la più vicina alla reale fisionomia del 

personaggio cui è dedicato il Centro di studi biblici rappresenta il Santo con il libro in mano, 

simbolo della scienza, della dottrina e del suo insegnamento, sempre ispirati dal Libro per 

eccellenza, la Bibbia. L’immagine, che appartiene alla Scuola di Giotto (1326), si trova 

attualmente nel presbiterio «Arco della Cantoria», nella Basilica del Santo a Padova. Nella 

maggior parte delle raffigurazioni, sant’Antonio appare con la Bibbia, le cui citazioni abbondano 

i suoi Scritti. 

 

2) Historia magistra vitae. La biografia Benignitas (1280) racconta di sant’Antonio: «Infatti, 

egli è stato il primo professore dell’Ordine che ha guidato una scuola di teologia, cioè a Bologna, 

poiché lì fioriva uno Studio di tutte le scienze moderne liberali, il più importante che esisteva allora 

aldiquà delle montagne. Per questo motivo, ai frati superiori è sembrato opportuno di scegliere là 

Antonio, come professore, come colui che era il più adatto per questo  

 



 

 

ruolo». Questa biografia probabilmente si riferisce a un celebre scritto di san Francesco «A frate 

Antonio, mio vescovo, frate Francesco, salute! Ho piacere che tu insegni la sacra teologia ai frati, 

purché in tale occupazione, tu non estingua lo spirito della santa orazione e devozione, come è 

scritto nella Regola. Stammi bene!» (FF 251-252). Il titolo di «vescovo» è un segno di  

rispetto per il fatto che Antonio era reputato a quel tempo come il più grande teologo dell’Ordine. 

Difatti, Antonio aveva una vasta cultura, come si può osservare nei Sermoni, specialmente nel 

campo delle scienze naturali, della teologia e, soprattutto, delle Sacre scritture, come risulta anche 

dalla predica di Forlì, con la quale Antonio fu scoperto dalla Chiesa. La biografia Rigaldina (1323) 

scrive così di sant’Antonio: «Tromba della legge di Mosè, eco dei profeti, voce degli apostoli, 

araldo del Vangelo, annunziatore della verità redentrice».  

Nonostante ciò, Antonio assunse sempre un atteggiamento di umiltà, come racconta Liber 

miraculorum: «Questo uomo santo, Antonio, non presumeva di insegnare, anche se era pregato 

dai frati, se non in seguito alla specifica volontà del beato Francesco». L’Assidua riferisce: 

«Antonio, abbandonata la pace del silenzio, è stato costretto a uscire in pubblico. Affidandogli la 

missione di predicare, l’amante di silenzio è tirato fuori… sostenuto dall’autorità che lo mandava». 

 

Obiettivi 

 

1) Il Centro di studi biblici «Sant’Antionio di Padova» si propone di continuare la pubblicazione 

di libri nella collana «Biblica», dedicando i numeri 11-20 ad alcune introduzioni su tematiche 

bibliche, come segue: Introduzione alla Sacra Scrittura; Pentateuco; Libri storici; Libri profetici; 

Libri sapienziali; Salmi e Cantico dei Cantici; Vangeli sinottici; Atti degli Apostoli; Corpo 

giovanneo; Corpo paolino; Lettere cattoliche. 

 

2) Il Centro di studi biblici «Sant’Antonio di Padova» si propone di organizzare diverse 

manifestazioni culturali, come: Presentazioni di libri; Lectio divina; Tavole rotonde su temi biblici, 

pubblicandone i risultati presso la casa editrice «Serafica» oppure presso altre case editrici. 

 

3) Il Centro di studi biblici «Sant’Antonio di Padova» si propone di pubblicare articoli 

scientifici di carattere biblico nella Miscellanea Francescana della Facoltà Teologica «San 

Bonaventura»-Seraphicum di Roma, Italia. 

 

 

  



 

 

MEMBRII CENTRULUI DE STUDII BIBLICE 

„SFÂNTUL ANTON DE PADOVA” 
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