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Petru Popovici, cunoscut atât în România cât şi în străinătate ca fratele 
Pitt, s-a născut la 12 septembrie 1918, în Harrisburg, Pennsylvania, din părinţii 
Simeon şi Sânziana Popovici. Când era în vârstă de doi ani şi jumătate, familia 
Popovici s-a reîntors pentru o vizită în România şi s-au stabilit la Firiteaz, atunci 
în judeţul Timiş.  

În toamna anului 1930, la 12 ani Pitt Popovici s-a predat Domnului; apoi a 
fost botezat. La 27 de ani, pe 24 octombrie 1945 s-a căsătorit cu Hortensia Cristea, 
membră din Biserica Baptistă Arad-Pârneava şi au avut trei fiice, Iedidia (Dia), 
Angela şi Agnia Rusalina (Liana). 
În România a păstorit două biserici, Biserica Baptistă Arad-Pârneava, între anii 
1945 – 1953 şi Biserica Baptistă Nr. 1 din Timişoara, între anii 1953 – 1967, de unde 
mai apoi a fost destituit patru ani şi jumătate de către guvernul comunist. În 
timpul când a fost destituit, fratele Pitt a decis să se reîntoarcă în America, lucru 
care s-a întâmplat în octombrie 1967. 

Fratele Pitt a produs pentru mulţi ani programe religioase de radio pentru 
staţiile HCJB, TWR, IBRA, Europa Liberă şi Micul Samaritean pentru România şi 
Europa, cât și KTYM pentru cei din metropola Los Angeles. A scris peste 40 de 
cărţi şi broşuri religioase, multe fiind tipărite pe timpul regimului comunist când 
literatura creştină în Romania era foarte rară şi chiar interzisă. 

După o căsnicie frumoasă de 71 de ani, în 2017 soţia sa, sora Tenzi Popovici 
a trecut la Domnul. În dimineața zilei de 19 mai 2019 fratele Pitt a suferit un atac 
cerebral care i-a afectat partea stângă. Ziua cea mult aşteptată de fratele Pitt, ziua 
plecării în glorie, a sosit în dimineaţa zilei de 21 octombrie 2019. 

Mulțumim lui Dumnezeu pentru viața fratelui Pitt Popovici și mai ales 
pentru onoarea de a fi avut un asemenea om al lui Dumnezeu ca pastor al bisericii 
noastre. Domnul să se îndure și să mai ridice astfel de oameni!  
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