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Enzo Bianchi nasceu em Castel Boglione (AT), Monferrato (Itália), a 3 de Março de 1943. Depois de completar os
estudos na Faculdade de Economia e Comércio da Universidade de Turim, em finais de 1965, rumou ao lugar de Bose,
na freguesia de Magnano na serra de Ivrea, e recolheu-se numa propriedade abandonada, com o propósito de dar início
a uma Comunidade Monástica. Em 1968, já com os primeiros Irmãos e Irmãs que se lhe juntaram, escreveu a Regra da
Comunidade. É, desde então até hoje, o Prior da Comunidade que conta já com cerca de oitenta membros (Irmãos e
Irmãs), de cinco nacionalidades e presente na Itália, para além de Bose, em Ostuni (BR), Assis (PG) e Cellole - San
Gimignano (SI), Civitella (RM) e, ainda, em Jerusalém (Israel).
Em 1983 fundou a Editora Edizioni Qiqajon que publica textos de espiritualidade bíblica, patrística, litúrgica e
monástica. Em 2000 a Università degli Studi di Torino conferiu-lhe o título honoris causa em “Ciências Políticas”.
É membro do Conselho do Comité Católico para a Colaboração cultural com as Igrejas Ortodoxas do Conselho
Pontifício para a promoção da Unidade dos Cristãos; fez parte da delegação nomeada pelo Papa João Paulo II para
oferecer ao Patriarca de Moscovo Aleksij II o ícone da Mãe de Deus de Kazan, em Agosto de 2004. Partecipou na
qualidade de perito nomeado pelo Papa Bento XVI nos Sínodos dos Bispos sobre a Palavra de Deus (Outubro de
2008) e sobre a Nova Evangelização para a transmissão da fé cristã (Outubro de 2012).
Em 2014, o Papa Francisco nomeou-o Consultor do Conselho Pontifício para a promoção da Unidade dos Cristãos
. Em 2009, recebeu o “Premio Cesare Pavese” e o “Premio Cesare Angelini” pelo livro Il pane di ieri; em 2013, recebeu
o “Prémio internacional da Paz em memória de Giorgio La Pira” do Centro Studi Donati. Desde 2014, é cidadão de
honra do Val d’Aosta e de Nizza Monferrato.

Enzo Bianchi e Rowan Williams
Enzo Bianchi e il patriarca ecumenico Bartholomeos
Enzo Bianchi e l'Abbé Pierre
Enzo Bianchi e Arvo Pärt
Enzo Bianchi e il patriarca Athenagoras
Enzo Bianchi e il Dalai Lama

Enzo Bianchi é:

Consultor do Conselho Pontifício para a promoção da Unidade dos Cristãos.
Membro da Académie Internationale des Sciences Religieuses (Bruxelles)
Membro do International Council of Christians and Jews (Londra)
Membro da redação da revista teológica internacional Concilium
Membro da redação da revista bíblica Parola Spirito e Vita, da qual foi director até 2005
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Colunista e crítico para os diários La Stampa, La Repubblica e Avvenire
Títular de uma rúbrica na revista Jesus e na revista Famiglia Cristiana
Colaborador dos periódicos franceses Panorama e La Vie e do diário católico La Croix
Colaborador e consultor para o programa “Uomini e profeti” de Radiotre e "Ascolta si fa sera" de Radiouno
Biografia por extenso em italiano
Bibliografía por extenso em italiano
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