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Para quem tem em sua bagagem algumas décadas de vida 
religiosa ou presbiteral, a palavra “crise” evoca provavelmente 
algo obscuro, uma espécie de vírus nefasto que se aninha nas 
dobras do espírito, em síntese, uma desgraça que deve ser es-
conjurada. Nos ambientes formativos do passado, um codiscípulo 
que manifestasse falta de vontade ou de desempenho, por exem-
plo, no campo da oração, do estudo ou da disciplina, suscitava 
a pergunta, apenas sussurrada por entre os lábios: “Não estaria 
talvez em crise?”.

Com efeito, o modelo que se delineava diante de todo for-
mando ou formanda, como referência luminosa e decisiva (aquilo 
que Cencini chama de eu ideal), possuía os traços de uma figura 
de fé isenta de dúvidas, de uma vocação isenta de incertezas, da 
obediência isenta de hesitações, da pureza isenta de fragilidade, 
da oração isenta de distrações, da disciplina isenta de infrações. 
Mas sucessivamente começou-se a questionar se, à força de “pri-
vações”, no fim das contas não ficaríamos privados de uma pes-
soa “normal”, e se o formando perfeito não seria reduzido a uma 
espécie de simulacro sem vida, sem história, sem consciência, 
sem coração: em síntese, sem humanidade.

Por outro lado, é verdade que o pedido, muitas vezes con-
fuso e premente, de “humanização”, de “normalidade”, de rea-
lismo, que nasceu como reação aos modelos não contaminados 
acima citados, pode ter dado a impressão de reivindicações sem 
compostura, ou de concessões ao relaxamento, ao emburguesa-
mento, ao individualismo, ao secularismo, aos modismos passa-
geiros e superficiais, com o efeito de uma difusa desorientação. 
O pedido de transfusões abundantes de sangue “humano” nas 
artérias “angelicais” do perfeito seminarista ou religioso(a) pode 
ter erguido excessivamente o limiar de atenção sobre tudo o que 
entrava maciçamente no organismo dos institutos ou das comu-
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haja na etiqueta daquilo que se ingere o termo “humano”, tudo 
pode ser introduzido. Por isso as perguntas não cessaram, e as 
pessoas se perguntaram: talvez então calhe bem – mais ainda, é 
melhor – uma fé que duvida, uma oração que tateia no escuro, 
uma obediência que apresenta alguma resistência razoável, uma 
castidade não preservada de fragilidade etc.?

Este volume de padre Amedeo Cencini ajuda a clarear essa 
situação que descrevi com cores propositalmente fortes, quase ca-
ricaturais; uma situação ainda não isenta de incertezas e de ques-
tionamentos muitas vezes difíceis que, porém, encontram neste 
texto respostas de grande equilíbrio e de comprovado realismo.

Justamente tal realismo leva ao reconhecimento de que um 
itinerário formativo (refiro-me tanto à formação inicial quanto à 
permanente) absolutamente linear e fluido, que avance olimpi-
camente isento de obstáculos de várias espécies, não só é im-
pensável, mas, se por acaso existisse, deveria ser considerado 
como suspeito. Até a provocar a conclusão de que quem nunca 
experimentasse uma crise seria como alguém que carrega dentro 
de si uma doença da qual simplesmente não adverte os sintomas 
e, portanto, mais perigosa que um mal com manifestações evi-
dentes. Por isso, Cencini alerta: se é problemático o fato de que 
aconteçam muitas crises, não o é em escala menor o fato de que 
existam demasiados presbíteros ou consagrados(as) que deve-
riam estar em crise mas não estão.

Com efeito, ele escreve: 

Há quem afirme que o verdadeiro problema da vida religiosa 
ou sacerdotal não são as situações críticas, objetivamente pro-
blemáticas, de padres, frades e irmãs, e sim aquela multidão de 
gente “consagrada” que vive subjetivamente tranquila, imper-
turbada e imperturbável, situações objetivamente críticas, ou 
seja, gente de modo algum em crise, ao passo que deveria estar. 

E em outro lugar, acerca desse “exército de padres e 
consagrados(as) que [...] não entram, não entraram e jamais en-
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ramente coisa boa, para eles próprios e para quem tem a ventura 
de viver com eles, que aceitassem entrar em crise, uma bela crise, 
pelo menos uma vez!”.

E então, palmas para a crise? Benditas as crises? A res- 
posta – é a resposta comum a perguntas complexas – não 
pode ser senão: depende! Depende do quê? Eis, Cencini nos ex-
plica justamente aquilo que torna a crise, como preanuncia o tí- 
tulo, uma “hora de Deus”. E o faz mediante um caminho amplo 
e penetrante. Oferece-nos uma análise aprofundada e articula- 
da, quase detalhista, no ato de precisar e enfatizar princípios ir-
renunciáveis e decisivos e, ao mesmo tempo, consciente da va-
riedade e complexidade dos possíveis percalços nos quais não a 
crise, mas as infindas e diversas crises podem tomar corpo nas 
pessoas.

Após as devidas especificações terminológicas, na primeira 
parte do volume a realidade da crise é descrita na sua dimensão 
objetiva (aquilo que objetivamente põe a pessoa em dificuldade) e 
na subjetiva (aquilo que a pessoa experimenta e o grau de cons-
ciência da sua problemática). Interessante é a descrição de uma 
vasta tipologia de crises, com seus possíveis efeitos sobre a pes-
soa, e as modalidades com que devem ser enfrentadas, ou seja, o 
tipo de “luta” que elas exigem.

A segunda parte da obra entra nos conteúdos das crises, 
levando em conta as grandes áreas nas quais elas normalmente 
acontecem: da identidade, da afetividade-sexualidade, da voca-
ção e de sua fidelidade. Aqui a atenção à realidade se torna ainda 
mais próxima, inclusive mediante uma série de exemplos (tirados 
da vasta experiência adquirida in loco pelo autor). E assim, ao 
leitor é oferecida uma considerável riqueza de ensinamentos para 
a vivência, que são magistério espiritual para a vida diária do 
presbítero ou da pessoa consagrada.

Na terceira parte, são resenhadas algumas modalidades de 
aproximação adequada às crises, a fim de superá-las: trata-se 
de reconhecê-las e preveni-las, sem negá-las e sem pretender 
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ponto as indicações são especialmente preciosas. 

Desejo assinalar alguns dos motivos pelos quais a leitura do 
texto é recomendada, e não somente às eventuais “vítimas” ou 
“beneficiados” (conforme os resultados) da crise, mas também 
às pessoas que, por sua função – formadores, orientadores ou 
acompanhadores espirituais –, oferecem algum auxílio a quem 
experimenta a crise.

De fato, deve-se reconhecer – e este é um primeiro mérito 
da obra – que o livro de Cencini representa uma preciosa ajuda à 
prática de uma verdadeira formação permanente. Também quem 
não esteja atravessando o traiçoeiro mar da crise pode encontrar 
aí instrumentos muito úteis para identificar-se, para administrar 
uma normalidade que de algum modo nunca é – para os “nor-
mais” – isenta de incertezas, momentos obscuros, situações sim-
plesmente inquietadoras. É difícil – para quem ler estas páginas 
– não encontrar aí algo de si e não receber luzes para a cotidiana 
condução de uma existência animada por um projeto de vida – 
cristão, sacerdotal, religioso – definido e exigente.

Esse é um ponto sobre o qual vale a pena insistir. O texto 
inteiro pressupõe uma concepção séria e ampla da formação per-
manente. Cencini observa: se ela é “ainda entendida de forma 
reducionista e superficial, como se consistisse simplesmente de 
alguns cursos de atualização feitos de vez em quando, somente 
para manter elevado o nível de tensão interna do presbítero ou 
para que não perca o último trem da renovação teológica e acom-
panhe o passo dos tempos”, então o discurso acerca da crise per-
manece circunscrito a momentos ou circunstâncias particulares, 
ou a casos difíceis, quando não patológicos. Porém, se nos colo-
camos nas perspectivas da vida como chamado a ser aquilo que 
um Outro nos revelou, provocando assim uma tensão constante 
em direção a uma identidade jamais compreendida e assumida 
de modo completo, então, sustenta Cencini, “a crise é compo-
nente normal e positivo de um processo de formação permanen-
te”. Esse processo se compõe de “dois elementos estreitamente 
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diferença, dentro de si, entre ideal e realidade que torna a vida 
um constante caminho formativo; ao passo que, por outro lado, 
somente quem leva a sério tal caminho (e a formação perma-
nente) é que poderá perceber o próprio descarte e fazer escolhas 
consequentes”.

Inserida nessa visão da formação permanente, a crise im-
pele então rumo àquele “novo” (novas verdades, nova escuta do 
Evangelho, nova assunção da própria vocação, novas provoca-
ções acatadas da própria história ou da comunidade com a qual 
se partilha a caminhada...) que põe em discussão aquilo que era 
(demasiadamente) tranquilo, descontado, repetitivo, indiscutível. 
Dessa forma, a crise se torna o “espinho na carne” de uma fide-
lidade que a própria crise já revela friável, ou que se reduziu a 
mera repetição e perdeu todo dinamismo; e, portanto, no fim, não 
é mais fidelidade autêntica, dado que fidelidade não é condição 
estagnada, mas algo que nos tornamos continuamente, e o Deus 
de ontem – observa Cencini – pode tornar-se o ídolo de hoje.

Entendida desse modo, a formação permanente faz com que 
o futuro seja sempre o fruto de uma dor de parto consumada 
no presente, que justamente com frequência adquire o caráter da 
crisis, do julgamento ou momento “discriminante”, do topo a ser 
superado com fadiga, mas que conduz a novos panoramas e, a 
seguir, a novas trilhas, talvez ainda íngremes ou acidentadas: 
mas que acabariam desconhecidas e inacessíveis sem a superação 
daquela passagem decisiva. 

Decorre daí que todo o discurso de Cencini – eis outro méri-
to da obra – representa uma importante ajuda para superar uma 
concepção da crise como inimiga ameaçadora ou como noite que 
incute medo, fazendo, pelo contrário, percebê-la como amiga es-
timulante, apesar de incômoda, possível prelúdio ao raiar de uma 
luz nova que permitirá ver e saborear coisas novas.

Isso não significa que a crise seja boa em si. A sua positi-
vidade é somente possível, não automática: não é suficiente que 
haja crise. De resto, a experiência de muitas pessoas fala de crises 
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nhos de regressão, de involução e não de crescimento.
Por isso, a preocupação que atravessa todo o livro é indicar 

as condições para que a crise se transforme de fato em tempo 
de graça, caminho salutar. A esse respeito, Cencini insiste numa 
noção que lhe é cara, já ilustrada em outras publicações suas: 
a noção de docibilitas. Trata-se daquela disponibilidade a ser 
aprendida, a “deixar-se ensinar” por alguém ou por algo, atitude 
fundamental e conditio sine qua non da própria formação perma-
nente. A docibilitas permite à crise que nos questionemos e que 
ela se transforme em ocasião para que nos reposicionemos ante a 
nossa identidade, aquilo que somos e aquilo que deveríamos ser. 
Graças à docibilitas, a crise se torna campainha de alarme que 
soa, pergunta escaldante à qual é necessário dar respostas não 
evasivas; abre à nossa frente uma encruzilhada na qual devemos 
decidir o caminho a ser tomado.

Assim, é possível aprender do grande livro da vida e da ex-
periência, também das experiências em si negativas. Cencini nos 
faz compreender que justamente no momento da crise, quando 
são convocadas em causa dimensões decisivas da pessoa, a pró-
pria vivência, ao encontrar discípulos atentos, “docilizáveis”, se 
transforma em sabedoria. Então sucede não só que a história em 
geral se torna mestra de vida (historia magistra vitae, como diz 
o antigo ditado), mas que a minha história se torna mestra da 
minha vida.

Tudo isso não vem de mão beijada. Pelo contrário, as coisas 
de valor – como todos sabem – têm normalmente um preço eleva-
do. Cencini expressa isso sobretudo no interessante capítulo em 
que a experiência da crise é descrita como o momento da luta. No 
fundo, trata-se de uma importante dimensão da vida espiritual 
cristã, talvez demasiadamente esquecida. O antigo tema do “com-
bate espiritual”, caro à espiritualidade monástica dos primeiros 
séculos, é retomado com a preocupação de captar-lhe contempo-
raneamente os aspectos psicológicos e espirituais, de resto não 
distinguíveis facilmente.
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Uma vez perdida a tensão própria de quem combate, lentamente 
o modo de viver decai numa passiva adequação às situações, le-
vando não mais a plasmar a vida segundo aquilo que se pensa, 
mas a pensar segundo aquilo que se vive. Mas tanto o assumir 
em profundidade convicções vitais e sempre necessitadas de se-
rem reassumidas, quanto a conformação da vida a tais convicções 
não acontecem espontaneamente: passam através de tensões nas 
quais se embatem forças contrárias, internas e externas; para 
quem o procura com paixão, o próprio Deus pode tornar-se uma 
espécie de adversário misterioso, como aquele com quem Jacó 
deve lutar “até o despontar da aurora” (Gn 32,25).

Dizíamos que a crise da qual esta obra trata chama em cau-
sa dimensões decisivas da pessoa. Já acenamos ao fato de que 
Cencini a endereça para os âmbitos da identidade, da afetivida-
de, da “vocacionalidade”. As problemáticas relativas às últimas 
duas dimensões são em geral frequentemente tratadas, sobretudo 
em publicações que enfrentam temáticas formativas. Cencini as 
enfrenta com amplidão e abundância de constatações, reflexões 
e indicações. Porém, tenho a impressão de que atenção especial 
merece o primeiro âmbito, normalmente menos considerado, e 
que no texto é apresentado sob o título “Crise de busca da verda-
de” (capítulo 7).

Em tempos de difuso relativismo, no qual a verdade se dilui 
em opiniões ou sensações, também a pessoa consagrada pode 
viver crises de verdade: não somente no que se refere às verdades 
acreditadas, como também em relação àquelas – mas são pro-
vavelmente as mesmas, sob outro ângulo – vividas, praticadas, 
assumidas, traduzidas em opções. Pensemos então na insuficien-
te consciência e acolhida da verdade da própria identidade, da 
própria história, da própria experiência de Deus, do modo de nos 
colocarmos diante do outro. Na incerteza criada pela prevalência 
do sentir sobre o pensar, do instinto sobre o discernimento, o 
autor assinala o perigo de passar – assim soa um subtítulo dentro 
do capítulo sétimo – “da confusão ao exílio e à desordem”: ou 
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encontrar-se exilados, afastados da própria verdade, chegando a 
uma situação de subversão dos valores fundamentais.

Por isso, lá onde oferece indicações inteligentes e concretas 
para poder “atravessar” positivamente a crise, Cencini solicita 
não só a total sinceridade consigo mesmo (e obviamente com 
aqueles aos quais se pede ajuda), mas também a passagem da 
sinceridade à verdade. Obviamente, aqui se trata da verdade 
daquilo que somos e fomos, daquilo que vivemos e experimen-
tamos; mas essa verdade de si, para ser integral, deverá ser 
colocada dentro também de outras verdades, inclusive aque-
la Verdade que é “a luz verdadeira que ilumina todo homem” 
(Jo 1,9).

Acenei somente a alguns temas, como que respigando aqui 
e acolá no rico texto de Cencini. Desejaria indicar ao leitor muitos 
outros, por exemplo, algumas problemáticas abordadas no capí-
tulo 9, dedicado à “crise de fragilidade vocacional”; tema – infeliz-
mente – de atualidade, sobretudo em tempos nos quais o assumir 
compromissos definitivos e totalizantes parece tornar-se sempre 
mais árduo e encontrar protagonistas sempre mais apavorados e 
dotados de pouca resistência. Porém, me basta ter simplesmente 
tentado fazer compreender que a leitura desta obra poderá ser útil 
para muitos.

Para concluir, tenho a impressão de que algumas linhas de 
Cencini dizem eficazmente em síntese o conteúdo deste seu tra-
balho. Ele escreve: 

Não se pode reduzir a crise a um fato somente moral-compor-
tamental, nem a uma tentação diabólica ou a uma passagem 
eventual da existência, fadada a encerrar-se cedo ou tarde. É 
ou remete antes ainda a um modo de entender a vida, a fé e a 
própria consagração, mais ou menos realista. Vive-a bem não 
só quem persevera e resiste na prova, mas quem, por meio dela, 
cresce na compreensão da própria identidade, que se revela pro-
gressivamente no tempo, também mediante as próprias crises, 
e opta por ser-lhe criativamente fiel. Por acaso não é a crise um 
chamado, um “segundo chamado”?
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fazer deste trabalho de Cencini um precioso instrumento, que, 
desejo, esteja nas mãos de muitos: a crise pode tornar-se um “se-
gundo chamado”, que suscita uma resposta mais jovial, mais ver-
dadeira, mais convicta que a primeira.

✠ Gianfranco a. Gardin, ofm conv.
Secretário da Congregação para os Institutos de Vida Consagrada

e as Sociedades de Vida Apostólica


