


 Há uma ânsia incontida no ser humano 
pela aquisição da felicidade, cuja busca é inerente ao 
Espírito, lhe constituindo motivação para lutar, para en-
frentar desafios e superá-los, em infatigável labor que o 
dignifica e o alça a patamares superiores da vida. No en-
tanto, a interpretação de felicidade tem sido muito discu-
tida, desde os filósofos antigos aos contemporâneos, as-
sim também através das propostas religiosas, sociológicas 
e econômicas.

 Infelizmente, permanece a ideia de que a felicida-
de é uma conquista da posse, que favorece o prazer e o 
gozo inexauríveis, que se alteram conforme as necessida-
des e mudam de apresentação quando saturam ou deixam 
vazio existencial... É a permanente herança do hedonis-
mo trabalhando as mentes e alimentando os corações.

Por outro lado, não faltam aqueles que advogam 
o sofrimento como forma de felicidade, em tormento 
masoquista, herança inevitável dos comportamentos me-
dievais que pretendiam, dessa forma, odiar a Terra e seus 
valores, para conseguir o Reino dos céus e suas dádivas...

 Esquecem-se, esses que assim pensam e se com-
portam que esse reino se encontra no imo de cada criatu-
ra, que se esforça pelo conseguir.

No rumo da felicidade



 Outros mais, ainda, sustentam a tese de que nada 
possuindo estão livres de perdas e prejuízos, deixando de 
fruir as dádivas da vida, que são oferecidas para o seu 
crescimento espiritual e do planeta em que habitam.

 Sem nos alongarmos em considerações filosóficas 
em torno da felicidade, consideramos que se vive na atua-
lidade o período em que a cultura do corpo – que propor-
ciona o narcisismo, o exibicionismo, levando à usança do 
sexo como exclusivo objeto de sensação e de promoção 
econômica e social – é a predominante maneira de conse-
gui-la.

 Olvidam-se, os aficionados da forma física, da se-
veridade que a vida impõe a essa organização transitória, 
tais quais os fenômenos degenerativos que a sitiam, os 
impositivos da idade cronológica, que se deseja esconder, 
e o inevitável encontro com a morte.

Vivendo apenas o hoje e pensando que o futuro 
estará referto de novos mecanismos de gozo, que não ces-
sa, toda uma maquinaria de propaganda bem direcionada 
estimula os indivíduos à ilusão, que lentamente os deixa 
amargurados, vazios e vencidos, procurando soluções ine-
xistentes, porque tarde demasiado para consegui-las.

 Como consequência, alguns poucos se atiram às 
fugas espetaculares pelo exibicionismo e pela alucinação, 
enquanto outros, que dispõem de menos possibilidades 
econômicas, desvairam na violência urbana, deperecendo 
na miséria moral e social, esquecidos pela quase totalida-
de das organizações sociais...



 A felicidade certamente não é deste mundo, con-
forme asseverou Jesus com sabedoria, em se considerando 
ser o mesmo muito transitório e os seus valores relativos, 
sujeitos a alterações constantes e mutiladoras. Não obs-
tante, ela tem início na Terra, se for levado em conta, 
que é no íntimo de cada ser que se colocam as bases do 
edifício no qual se pode viver feliz.

 Sem o conhecimento da vida espiritual e dos me-
canismos que a compõem, a felicidade não passa de uma 
aspiração emocional descontrolada que a realidade con-
some, deixando cinza e desencanto.

 O ser humano é viajante da eternidade, momen-
taneamente, utilizando-se de equipamentos físicos no 
corpo em que deambula, rumando para a meta essencial, 
onde a felicidade o aguarda.

 Na viagem encetada, todavia, poderá experimen-
tar a alegria do dever bem cumprido, os júbilos pela con-
vivência fraterna, as dádivas do amor, o bem-estar e a 
saúde, a aquisição ou não de recursos amoedados que lhe 
facultam prosperidade ou de que não sente falta...

 São essas salutares conquistas que compõem o 
quadro da felicidade relativa a que se aspira, crescendo-
se interiormente, em conquistas que eliminem os vícios, 
as paixões dissolventes, as ansiedades afligentes, os senti-
mentos mórbidos. Vencendo-os, a pouco e pouco, apro-
xima-se da meta a conquistar, que é a felicidade sem jaça, 
o que somente ocorrerá após a desencarnação, quando 
já não se encontre sujeito às oscilações dos contingentes 
materiais.



*

Reunimos, neste pequeno livro, alguns temas que 
podem auxiliar a pessoa, realmente interessada na con-
quista da felicidade, a desvencilhar-se dos fatores de som-
bra e perturbação, de angústias e medos que assaltam os 
viajores da experiência carnal, no empreendimento eno-
brecido a que se entregam.

 Não trazem qualquer novidade, nem se trata de 
um programa de resultados extraordinários, mas suges-
tões da própria experiência ao longo de muitas reencar-
nações, quando também, anelando pela plenitude, não 
poucas vezes, nos deparamos com o insucesso, o desen-
canto, a aflição...

 Desejando contribuir em favor daqueles que nos 
honrarem as páginas com a leitura e a consequente medi-
tação do seu conteúdo, formulamos votos de êxito nessa 
busca da felicidade que deve ser incessante e enriquecedo-
ra.

 Salvador, 19 de julho de 2000.

Joanna de Ângelis



A avareza é o fruto espúrio do egoísmo 
que conduz à alucinação, à desdita.

O avaro é alma em tormento que dilapida os dons 
da vida, tornando-se fardo pesado e pernicioso na econo-
mia da sociedade.

*

A loucura de armazenar conduz à demência, dese-
quilibrando a balança de valores do mundo e desarticu-
lando a harmonia que deve viger nos quadros emocionais 
da comunidade humana.

Enquanto o egoísmo trabalha para a própria ma-
nutenção, esquecendo-se da solidariedade, que é filha da 
lei de amor, o homem se amesquinha diante de si mesmo 
e do seu próximo.

Inseguro e instável, o homem estabelece parâme-
tros de confiança nos valores que passam de mãos, dei-
xando de investir nos tesouros eternos que permanecem 
após a consumação física.

Como consequência, o avaro é triste e desafortu-
nado.

Avareza



O que possui, domina-o, e o que tem, escraviza-o.

*

Graças à avareza de alguns homens a escassez do-
mina o lar de milhões de vidas que fenecem à míngua de 
pão e de esperança.

*

Resguarda-te da avareza, aprendendo a repartir.

Quem divide o que tem, multiplica os tesouros 
da vida.

Exercita a generosidade, abrindo as mãos na ci-
ência de dar e terminarás descerrando o coração para a 
ditosa arte de amar.

*

Se não podes dar um grande valor, brinda uma 
parcela de alegria.

Se não dispões de moedas para oferecer, apresenta 
um gesto amigo de simpatia.

*

A catedral se ergue pedra a pedra e o oceano re-
sulta de moléculas que se misturam em favor da massa 
imensa.

Começa com os pequenos gestos de gentileza e 
acostumar-te-ás até poderes oferecer a própria vida quan-
do necessário.



A pretexto algum, jamais te escuse à solidariedade, 
portanto, a avareza começa nas pequenas negativas para 
repartir e termina na loucura onzenária da posse infeliz.

*

Jesus, o Supremo Benfeitor, repartiu do Seu co-
ração magnânimo a palavra, o pão, o peixe, o vinho e o 
amor até o momento em que se deu, Ele mesmo, em ho-
locausto, para nos ensinar que, realmente, só possuímos 
aquilo que damos.

Avareza, nunca!




