O STUDIUM BIBLICUM FRANCISCANUM (SBF)
de Jerusalém é uma instituição cientíﬁca para a investigação e o ensino académico da Sagrada Escritura e da
Arqueologia dos países bíblicos. Idealizado pela Custódia
da Terra em 1901, funciona ininterruptamente desde
1924. Em 1960, foi agregado ao Pontifício Ateneu Antoniano de Roma, agora Pontifícia Universidade (PUA).
Em 2001, tornou-se Faculdade de Ciências Bíblicas e
Arqueologia.
O SBF oferece dois ciclos de especialização, Mestrado
e Doutorado em Ciências Bíblicas e Arqueologia, com
sede no Convento da Flagelação. A essa Faculdade está
ligado, ao nível de primeiro ciclo, o Studium Theologicum
Jerosolymitanum (STJ), curso de Teologia sediado junto
ao Convento S. Salvador.
Centro de Investigação
O SBF desenvolve investigação bíblica sob o aspecto
histórico-geográﬁco, exegético, teológico e arqueológico.
Dedica-se, além disso, ao estudo da Arqueologia bíblica,
especialmente às descobertas dos Lugares Santos do Novo
Testamento e da Igreja primitiva na Terra Santa e no Oriente
Médio, ao estudo das fontes literárias e à fundamentação
bíblica dos santuários da Redenção, em continuidade com a
tradição dos franciscanos 'palestinólogos' da Terra Santa.
Entre as principais escavações arqueológicas do SBF
recordam-se: Nazaré, Cafarnaum e Jerusalém (Getsêmani,
Dominus Flevit, Santo Sepulcro, Ascensão) e as de não
menor importância, realizadas em Ain-Karem, Belém, El
Qubeibeh/Emaús, Heródion, Kafr Kanna, Maqueronte,
Mágdala, Nebo (Siyagha, Mukhayyet), Tabga e Tabor.
O SBF publica várias publicações cientíﬁcas: a revista Líber Annuus e as séries Collectio Maior, Collectio
Minor, Analecta e Museum.
Centro Académico
O SBF concede os graus académicos pontifícios de
Mestrado (2 semestres propedêuticos e 5 regulares) e
Doutorado (4 semestres e elaboração da Dissertação) em
Ciências Bíblicas e Arqueologia. Confere também Diploma Superior de Ciências bíblico-orientais e Arqueologia,
e Diploma de Formação bíblica (2 semestres cada um).
Desde 1991, confere também um Diploma de Estudos
bíblicos através do Catholic Biblical Institute de Hong
Kong. Organiza Congressos, Jornadas de Estudos, cursos

de atualização bíblica ou de formação para animadores
de peregrinações na Terra Santa.
O programa de estudos prevê aulas, seminários e
exercícios nas seguintes disciplinas: línguas bíblicas e
orientais (hebraico, aramaico, grego, acádico, siríaco,
árabe); matérias introdutórias: introduções históricoculturais, metodologia, Crítica textual, Hermenêutica e
História da Exegese, História e Geograﬁa bíblicas, Topograﬁa de Jerusalém, Arqueologia, bíblica e paleocristã;
Exegese e Teologia bíblica. Nas atividades didáticas, o
SBF dá especial importância às línguas bíblicas e ao
contacto, pessoal e prolongado, com o mundo bíblico
oriental. No programa de estudos incluem-se cerca de 30
excursões cientíﬁcas, guiadas através da Terra Santa e
do Oriente Médio (Sinai, Jordânia, Egito). Os estudantes
podem ser convidados a participar nas campanhas de
escavações do SBF.
Estudantes
Podem inscrever-se nos cursos do SBF todos os candidatos
- sacerdotes, religiosos e leigos- que tenham uma adequada
preparação cientíﬁca. O SBF aceita 3 tipos de estudantes:
Ordinários, Extraordinários e Ouvintes. Os alunos Ordinários candidatam-se aos graus acadêmicos (Mestrado ou
Doutorado) ou Diplomas; os Extraordinários inscrevem-se
em algum curso (ou cursos), com direito a prestar exame,
sem aspirar aos graus acadêmicos; os Ouvintes seguem
algum curso e participam de excursões arqueológicas, sem
prestarem exames.
As aulas são leccionadas, habitualmente, em língua italiana. Nos exames ou trabalhos escritos podem ser apresentados noutras línguas. Ao matricular-se, os estudantes
devem demonstrar suﬁciente conhecimento da língua
italiana, comprovado por atestado ou entrevista.
As propinas e taxas académicas são relativamente
baixas. A Custódia da Terra Santa apoio o SBF nas suas
despesas correntes. Concede, além disso, a certo número
de sacerdotes, estudantes ordinários do SBF, alojamento, no Convento franciscano da Flagelação. Os pedidos
devem ser dirigidos ao Secretário do SBF.
Museu
Anexo ao SBF, encontra-se o Museu, fundado em 1902.
Nele estão expostas as descobertas mais signiﬁcativas
de escavações arqueológicas do SBF. Estruturado em

forma didáctica para estudantes e peregrinos, inclui salas
que ilustram, respectivamente, as escavações de Nazaré, Cafarnaum, Dominus Flevit, Fortalezas Heródion e
Maqueronte e Mosteiros do deserto de Judá. Dignas de
menção são também: a colecção numismática das cidades
da Palestina (Judá, Samaria e Galileia) e da Transjordânia
(Decápolis e Província Arábia), a série de lamparinas
bizantinas, com inscrições em grego, e a colecção de
vasos da antiga Farmácia do Convento de S. Salvador
(séc. XVII-XIX, Escola de Savona). O Museu está aberto
ao público, sobretudo aos peregrinos (a pedido).
Biblioteca
O SBF dispõe de uma biblioteca especializada, com
cerca de 50.000 volumes e 420 revistas e periódicos.
As secções principais são: Arqueologia, Estudos bíblicos, Patrística, Judaísmo, Oriente antigo e Itinerários
da Terra Santa.
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As publicações do SBF são patrocinadas pela Custódia da
Terra Santa e editadas pela
Franciscan Printing Press
P.O.B. 14064
IL-91140 Jerusalem, Israel
Tel. +972-2-6266592; Fax 6272274
E-mail: fpp@bezeqint.net
Web-site: http://www.custodia.org/fpp/
Endereço web de nossa homepage:
http://www.custodia.org/sbf/
Para outras informações, dirija-se:
The Secretary. Studium Biblicum Franciscanum
Flagellation Monastery (Via Dolorosa)
P.O.B. 19424
IL-91193 Jerusalem, Israel
Tel. +972-2-6270485 / 6270444; Fax 6264519
E-mail: secretary@studiumbiblicum.org
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