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Prefácio 
Este livro traz a história do remédio que cura 

todos os males do mundo e foi escrito original-

mente em 11/08/2002, quando tinha 16 anos, gra-

ças ao Projeto da Nestlé “Viagem pela Literatura”. 

Considero justo e digno, portanto, manter os 

agradecimentos originais: ao Colégio Fênix Obje-

tivo (Ilhéus/BA), no qual cursava, à época, o se-

gundo ano do ensino médio; aos professores Mar-

cos (Filosofia) e Cida (Literatura); ao Projeto Nes-

tlé “Viagem pela Literatura”, e; a todos os leitores 

(como se esperançosamente acreditasse que al-

guém houvesse lido). 

Reitero ainda o desejo de que, assim como foi a 

mim possível, também seja a você, leitor, dada essa 
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oportunidade única, de navegar pelos enlaces das 

relações humanas, possibilitando-lhe experimen-

tar e testar diversas máscaras que encenam o teatro 

da vida. Que você faça bom proveito deste traba-

lho, e consiga extrair daqui o estímulo necessário 

para exercitar e comprazer-se na convivência con-

sigo mesmo e com aqueles que o cercam, curando-

se de todos os males do mundo (é, nada mal). 

 

Patrícia Lins, 10/06/2019
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Palavras iniciais 

O homem, em todos os tempos, sempre esteve 

em busca de si mesmo, embora utilizando meca-

nismos exteriores para aplacar uma carência ínti-

ma, insaciável. 

 

Ao se afirmar pelo desejo de poder, como im-

pulso básico do ser humano, conforme asseverara 

o médico e psicólogo austríaco Alfred Adler, dis-

cípulo de Freud; ou intentando ser achado, mesmo 

quando se esconde, de acordo com os pensamen-

tos do célebre D. W. Winnicott. 

 

Nessa obra narramos uma viagem que convida, 

portanto, ao autoencontro. 
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Xandu é um índio que guarda consigo um te-

souro inestimável: a bula de um remédio que cura 

todos os males do mundo. 

 

E é buscando compreender o caminho que nos 

leva à descoberta interior, que compulsamos na 

obra O Ser Consciente, por Joanna de Ângelis, os 

conceitos da Psicologia Espírita, qual bússola in-

dispensável para singrar o oceano de nossas pró-

prias emoções. 
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Capítulo 1  

A Chegada 
O mundo testemunhou um largo período, entre os 
séculos XV e XVI, marcado por grandes navega-
ções e expedições de descobrimentos marítimos. 
 
Nesta época, um vasto grupo de espanhóis e por-
tugueses, patrocinados pela Inglaterra, compuse-
ram frotas de naus a ganharem o mar. Esta eman-
cipação marítima fez-se necessária e obrigatória 
para, além de enaltece-los como desbravadores 
dos sete mares, dar-lhes também a honra de avistar 
e explorar faixas de terra que fossem do interesse 
da metrópole. 
 
O Espírito Joanna de Ângelis, na obra O Ser 
Consciente, vai dizer que: “As realizações externas 
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podem acalmar as ansiedades do coração, mo-
mentaneamente, não, porém, erradica-las, razão 
por que o triunfo externo não apazigua interior-
mente”, o que explica a sede implacável destes 
grandes navegadores. 
 
Incontáveis os desafios e as surpresas em alto-mar, 
que desencorajariam os ânimos mais resolutos; 
não obstante, ainda que passado muito tempo, es-
tes bravos guerreiros perseveraram a singrar as 
águas do grande Oceano, navegando esperanço-
samente, na expectativa da contemplação de uma 
ilha ou coisa do tipo.  
 
Havia necessidade de tudo; os alimentos já se fazi-
am escassos; a energia sobeja dos marujos havia 
sido gasta quando nos confrontos contra os piratas 
bárbaros...ao lado das carências físicas, também as 
emocionais, disfarçadas de mil modos, como a es-
conder a fragilidade daqueles homens por trás da 
figura de grandes guerreiros. 
 
Vai dizer Joanna: “Todo conflito psicológico, en-
raizado profundamente, gera insegurança, que se 
expressa multifacetadamente, respondendo por 
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inomináveis comportamentos nas sombras do me-
do e das condutas compulsivas”. 
 
O esplendoroso céu anil, com o escaldante Sol, fa-
zia rachar ao meio suas moleiras, que agora apenas 
matutavam um lugar à sombra, numa terra próxi-
ma, para descansarem seus corpos exauridos, 
abandonados de si mesmos. 
 
O ânimo e a fé começavam a lhes faltar, e teriam 
sido extintos, não fosse a euforia do comandante a 
gritar freneticamente que avistara uma ilha, o que 
funcionara como injeção de coragem e persistên-
cia! Seus asseclas, exacerbados de extremado júbi-
lo, fizeram reviver a força e a bravura deixadas para 
trás, como menos importantes. Festejavam, e algo 
lhes dava a certeza de que era aquela a mina que 
tanto galgavam alcançar. Seus olhos, no êxtase da 
satisfação, transmutavam areia em grãos d’ouro, e 
aves salgadas em jantares soberbos, aproveitando-
se-lhes, é claro, suas penas e plumas, cuidadosa-
mente armazenadas, para, no retorno, ornarem as 
mais belas donzelas europeias. Enfim, eles tinham 
encontrado a terra dos grãos d’ouro! 
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Aportados no imenso banco de areia que se fazia 
cais, desembarcaram todos com suas parafernálias. 
Os tripulantes, já em terra firme, seguros de sua 
experiência de convivência com outros povos, 
mesmo aqueles demasiadamente exóticos, como 
eram esses, ousaram uma tímida conversação. Es-
tes eram um povo seminu, de olhar penetrante e 
armados com lanças e arco-e-flechas, que avança-
vam seus passos sorrateiramente, e pouco a pou-
co, em direção aos navegantes. 
 
O comandante, relativamente temeroso, tomou a 
frente do seu grupo e arriscou as primeiras pala-
vras, entre gestos desconcertantes e atabalhoados. 
	

 
Os anfitriões desataram uma gargalhada. E come-
çaram a fita-los por inteiro, de baixo para cima, 
com trejeitos faciais de desprezo e ironia. O caci-
que, então, finalmente explicou: 
 
“Francamente! Somos a mais moralmente evoluí-
da das tribos dessa ilha; digo isso porque a evolu-
ção intelectual quase sempre denota uma civiliza-
ção aparente, que efetivamente não implica em 
progresso. Conseguimos, com nossa sabedoria, 
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exercer a autêntica autoridade moral, conquistan-
do essas terras e liderando pelo exemplo. Temos 
um convívio harmonioso e perfeitamente equili-
brado com a natureza, conhecendo por intuição o 
supérfluo e o necessário”.1 
 
Perante aquela improvável sublimidade dos ensi-
namentos, os desbravadores ficaram imóveis, pro-
fundamente impactados. 
 
Acostumados às conquistas materiais, exteriores, 
nunca haviam encetado a viagem interior. 
 
Conforme Joanna de Ângelis assevera: “O ser 
consciente deve trabalhar-se sempre, partindo do 
ponto inicial da sua realidade psicológica, acei-
tando-se como é e aprimorando-se sem cessar”. 
 
Os nativos informaram a existência de um tesouro 
imperecível, que facultaria a saúde plena e a felici-
dade inalterável. Disseram tratar-se de um legado 
herdado por muitas gerações que os precederam. 
 
Os desbravadores, ávidos por dinheiro, numa in-
disfarçável cupidez, trataram logo de armar uma 
																																																								
1	Ver	questões	715	e	793	de	O	Livro	dos	Espíritos.	
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emboscada para conseguir extrair as informações 
necessárias para encontrar as riquezas. E a vítima 
seria o índio Xandu. 
 
Joanna assevera que: “Jesus, enquanto Psicotera-
peuta Superior, tornou-se o marco mais importante 
da Psicologia Transpessoal, por instituir no postu-
lado «não fazer ao próximo o que não deseja que 
ele lhe faça» a condição de segurança do indivíduo 
consigo mesmo, com o seu irmão e com o mundo no 
qual se encontra, proporcionando uma ética sim-
ples e facilmente aplicável, sem conflito nem cul-
pa”. Bem se vê que a legítima felicidade não pode 
ser lograda por pílulas mágicas, tesouros maravi-
lhosos ou quaisquer recursos exteriores, mas sim 
não prescinde da aquisição de consciência na 
construção da própria personalidade. 
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Capítulo 2 

 A emboscada para 

Xandu 
 
Uma das tripulantes, Marília Catarina, a mais fa-
mosa das cortesãs portuguesas, fora incumbida de 
seduzir o índio Xandu e induzi-lo a confidenciar-
lhe o esconderijo do tesouro. 
 
 
Para ela, acostumada a utilizar seus dotes físicos e 
de inteligência com o objetivo de manipulação mal 
intencionada e subjugação dos sentimentos alhei-
os para realização de mero capricho pessoal, era 
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essa uma tarefa bem fácil; bastaria utilizar seu 
charme para seduzir o mancebo indefeso e, no 
momento azado, arrancar-lhe o cobiçado segredo. 
 
Era ela um doce coração, porém, envenenado pe-
los enganos mundanos; desejava libertar-se, mas 
sentia-se irresistivelmente envolvida em indissipá-
vel torpor. 
 
Contudo, Joanna de Ângelis adverte: “Da mesma 
forma, propondo (Jesus) o autoaperfeiçoamento 
pela superação das paixões dissolventes, trouxe o 
futuro para o presente, tornando o Reino dos Céus 
um estado de consciência lúcida, longe do sono, do 
sonho e das psicoses totalmente superadas”.  
 
 

- Já que designamos Catarina para desincum-
bir-se desse importante mister, deixemo-la 
sob o encargo de buscar o melhor caminho 
para o êxito. Quando o inadvertido efebo en-
tregar-nos o mapa do tesouro, faremos o que 
nos aprouver! - confessou, sarcástico, D. Pi-
erre, chefe da expedição.  
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Caiu a noite, e qual cortina argêntea translúcida, o 
luar pareceu envolver a bela e exótica paisagem lo-
cal, como se pudesse abafar os desvarios inconfes-
sáveis da cupidez humana de uns, enquanto envol-
via aqueloutros sedentos de luz e paz. 
 
Catarina já se encontrava entrelaçada com o pobre 
Xandu; este, completamente extasiado pelas novas 
experiências, surpreendentes e maravilhosas, ti-
vesse ali finda a existência, morreria feliz, num do-
ce engano: é que quase sempre ascendemos atra-
vés da resignação das provas rudes e caímos pela 
leviandade das fugas. 
 
Joanna de Ângelis vai explicar que: “No homem 
Transpessoal (o que logrou a perfeita integração 
com o seu Criador e com a Consciência Cósmica) 
cantam, então, as glórias da vida e se dilatam os 
dons nele existentes, em pleno desenvolvimento da 
sua realidade, que supera as culpas e as dores, as 
angústias e inquietações, tornando-o pleno e feliz”.  
 
 

- Xandu falou-me repetidamente num suposto 
mapa que leva ao tesouro, mas não o trazia 
consigo. Disse que é o pajé quem o guarda e 



	 16	

protege. E com pitoresco desinteresse falou-
me dessas coisas, e ainda adicionou: “nunca 
ninguém explorou as recuadas terras, não 
obstante, todos saberem do grandioso tesou-
ro”, confessou Catarina. 

 
 
O homem transfere para os recursos exteriores 
suas garantias de segurança, quando é apenas 
pela reflexão íntima que alcança os tesouros im-
perecíveis da paz imperturbável. 
 
E continuava:  
 
- Lembro-me também de um detalhe impreciso, 
que talvez seja importante: disse que valem mais 
que ouro tais riquezas, e que em mãos sábias e 
inteligentes podem levar às respostas para todas 
as perguntas do mundo, seja qual for o tempo ou 
lugar! 
 
Fortemente impressionados, os tripulantes fica-
ram a cismar. Ávidos pelo poder, buscavam a 
melhor estratégia para lograr o espólio. Eles 
ainda não possuíam maturidade psicológica su-
ficiente para distinguir aquele tipo de fortuna...  
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Vai dizer Joanna de Ângelis: “O ser humano é o 
mais alto e nobre investimento da vida, momento 
grandioso do processo evolutivo, que, para atingir 
a sua culminância, atravessa diferentes fases que 
lhe permitem a estruturação psicológica, seu ama-
durecimento, sua individuação, conforme Jung”. 
  
 
A partir daquele momento, tomar a posse indébita 
do suposto tesouro passou a atiçar a cobiça dos 
navegadores; contudo, sem o mapa ou qualquer in-
formação que levassem-nos a obte-lo, seria impos-
sível encontrar as riquezas. 
 
Era necessário corromper Xandu, utilizando-se 
dos meios necessários para tal intento. 
 
E foi assim que, magnetizado pela sensualidade e 
leviandade da portuguesa, o ingênuo efebo ren-
deu-se ao conluio, tendo concordado de surrupiar 
o mapa, sob guarda do pajé, e liderar pessoalmente 
a pequena excursão rumo ao tesouro. 
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Em Xandu, a imaturidade antecedia a malignida-
de.2 
 
Conforme esclarece Joanna de Ângelis: “A matu-
ridade psicológica tem um curso acidentado, feito 
de sucessos e repetições, por formar um quadro 
muito complexo na individualidade humana. A sua 
primeira fase se expressa como maturidade afetiva, 
quando o ser deixa de ser captativo (que busca) 
para tornar-se ablativo (que doa), que é a fatalida-
de do processo no qual se encontra”. 
 
 
 
  

																																																								
2	Ver	capítulo	26	–	A	negação	de	Pedro,	da	obra	Boa	Nova,	pelo	Espírito	Humber-
to	de	Campos	(“O	homem	é	antes	frágil	que	perverso”).	
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Capítulo 3 
Na trilha do  

tesouro 
 
Assim Xandu o fez. Adentrou cuidadosamente a 
oca do pajé, na pontinha dos pés, silenciosamente, 
e furtou o mapa. 
 
Misto de espanto e fúria açulava os navegantes, 
porquanto o mapa em nada se assemelhava aos dos 
tesouros de piratas: era uma tabela com descri-
ções, indicações e posologias a serem respeitadas; 
parecia uma bula, com todas as descrições des-
membradas, indicando como agir minuciosamen-
te, passo a passo, com a finalidade de resolver todo 
e qualquer problema existencial humano.  
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- Que raios o partam! Índio miserável! Eu deveria 
mata-lo, seu energúmeno. Traga-nos o mapa cor-
reto ou então resolva esse enigma, que eu cá já não 
entendo patavinas!, resmungava Dom Pierre. 
 
- Não tenho culpa alguma, senhor, redarguiu o 
pobre índio; Este enigma deve ser entendido, 
compreendido e resolvido paulatinamente, por al-
guém que tenha conhecimentos vastos! Alguém 
que traga a sabedoria como essência de sua vida. 
No final deste percurso, agradecer-me-á por te-lo 
auxiliado. 
 
Era hora de calar as reclamações e debruçar-se nas 
reflexões dos problemas; o tempo já escasso, esva-
ía-se célere, dificultando ainda mais a situação di-
ante de cada contrariedade apresentada. Inicia-
ram, então, a jornada. 
 
Joanna de Ângelis explica que: “O amadurecimen-
to mental, que se adquire pela emoção e pelo co-
nhecimento que discerne os valores constitutivos 
da filosofia existencial, amplia as perspectivas da 
realização completadora. Logo depois se apresen-
ta o desafio do amadurecimento moral, responsá-
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vel pela superação dos instintos, das sensações 
grosseiras, imediatistas”. 
 
Enquanto iam os desbravadores caçadores ao te-
souro, na tribo, todos começavam a dar por falta de 
Xandu, porquanto muito querido; não demorou 
para o pajé dar por falta também do mapa. Exaspe-
rou-se: 
 
- Xandu desapareceu! As índias afirmaram que ele 
houvera dormido com uma das hóspedes. Eu já ha-
via alertado e alvitrado que controlasse seus im-
pulsos, pois este era um perigo iminente. Preocu-
po-me. Ele é jovem e não tem maturidade para 
guiar a própria vida.  
 
O cacique sorri satisfatoriamente. 
 
Do que estás a sorrir? – resmunga o pajé. 
 
Nada temais. Deixe que faça suas próprias esco-
lhas. 
 
Joanna de Ângelis esclarece: “O indivíduo não 
pode viver sem relacionamentos, pois que, por con-
trário, aliena-se. Indispensável que sejam realiza-
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dos encontros e experiências de grupos, gerando 
adaptação e convivência salutar com outras pes-
soas. Quem lograr a sua consciência individual 
supera a violência, a separatividade e, afetuoso, 
racional, integra o grupo social, promovendo-o e 
desenvolvendo-se cada vez mais, rico de compre-
ensão, fraternidade, amor e paz”. 
 

- Se preparamos Xandu para ser o dono de tudo 
isso, e se confiamos a ele este segredo secular, 
tão bem guardado, devemos crer que ele man-
terá sigilo até o fim; nem que para isso ele te-
nha que pagar com a própria vida. Se porven-
tura ele precisou usar a bula, é porque se sen-
te apto a se apossar do trono que lhe aguarda, 
explicou o cacique. 

 
De fato, a intenção de Xandu era, aproveitando-se 
do destemor dos desbravadores, organizar expedi-
ção indispensável para explorar o tesouro tão co-
biçado; contudo, apenas ele detinha os elementos 
para decodificar a charada. 
 
Conforme elucida Joanna de Ângelis: “Do ponto 
de vista psicológico, a pessoa é um ser que se ex-
pressa em múltiplas dimensões, desde os seus con-
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teúdos humanista, comportamentalista e existen-
cial, a novos potenciais que estruturam o ser pleno. 
A pessoa sintetiza, quando corporificada, as di-
mensões várias que lhe cumpre preservar e apri-
morar, facultando o desabrochar de recursos que 
lhe fazem embrionários e são essenciais ao seu 
existir”. 
 
Asserenados os ânimos, o cacique reuniu a tribo, 
confortando-os, assim que pudessem retomar com 
naturalidade as suas atividades. 
 
Voltando à expedição improvisada, os desbravado-
res tentavam decodificar a bula, que apresentava: 
 
“Desvencilhando os enigmáticos caminhos do 
ser transcendente, chegarás ao tesouro da sa-
bedoria de ti mesmo, e poderás singrar os ma-
res dos sonhos, navegando nas relações, pelas 
ondas da convivência. Poderás ainda desbravar 
o oceano da consciência adquirida, se souberes 
orientar-te em meio ao labirinto das múltiplas 
personalidades da vida”. 
 
Conforme Joanna de Ângelis enuncia: “A consci-
ência adquirida – a perfeita identificação do co-
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nhecimento e do fazer, do saber e do amar – facul-
ta a ampliação das próprias possibilidades para 
penetrar em dimensões metafísicas, onde outras 
realidades são bases do ser pessoal”. 
 
Os desbravadores, apresentando tão profundo 
desconhecimento de si mesmos, não podiam abar-
car a profundidade destas orientações tão eleva-
das. 
 
Sem que estivessem ainda satisfatoriamente refei-
tos, surpreendem-se com as indicações e contra-
indicações: 
 
“INDICAÇÕES – Aos natos desbravadores que 
enveredam pelo seu mundo interior, e que fa-
cultam, a si mesmos, com seus próprios recur-
sos internos, adquirir a capacidade de respon-
der às mais diversas indagações existenciais”. 
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“CONTRAINDICAÇÕES – Não utilize em caso 
de extremada ganância e impetuosidade, pois 
precipitar-se-á no resvaladouro da ignorância. 
Caso decida desbravar as trilhas obscuras, de-
verá utilizar-se de humildade para identificar 
suas virtudes e sombras, para só então encon-
trar o tesouro que procura”. 
 
Em meio à confusão mental dos circunstantes, em 
perturbadora algaravia, Xandu permanecia em si-
lêncio e concentradamente pensativo. Já não era 
mais o mesmo. Havia descoberto na ledice de Ca-
tarina o verdadeiro amor. 
 
Além disso, estava se tornando um homem e sentia 
que era chegada a hora de assumir a responsabili-
dade pela sua vida, decodificando a bula e usu-
fruindo do remédio. O remédio de Xandu. 
 
Joanna de Ângelis vai dizer que: “Ressaltam, no 
comportamento, as ambições do desejo, responsá-
veis pelo grau de libertação emocional, ou presídio, 
no qual o ser transita pelos vínculos que se permite 
desenvolver. A pessoa é, acima de tudo, sua mente. 
O que elabora, torna-se; quanto cultiva, experi-
menta. Somente o autoconhecimento favorece o 
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comportamento com as possibilidades de desen-
volvimento pessoal, estruturador profundo do ser 
imortal”. 
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Capítulo 4 
Descoberta do  

tesouro 
 
Aquelas instruções encerravam conhecimentos 
profundos acerca da alma humana, mas assim co-
mo o conceito de felicidade é individual e intrans-
ferível, o mesmo ocorre com as riquezas. 
 
Há quem gaste a vida inteira na sofreguidão de 
deixar seus cofres abarrotados de moedas, despre-
zando os tesouros imperecíveis do céu. 
 
A ânsia de aplacar a imensa sede interior com re-
cursos externos cansa, angustia e desespera. E ela 
pode provir de um padrão anterior, psicológico, 
do qual a criatura tem dificuldade extrema de se 
deslindar. 
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Joanna de Ângelis vai esclarecer: “A personalidade 
representa a aparência para ser conhecida, não 
raro, em distonia com o Eu profundo e real, gera-
dora de conflitos. A personalidade é transitória e 
assinala etapas reencarnatórias, definidoras de 
experiências nos sexos, na cultura, na inteligência, 
na arte e no relacionamento interpessoal. Assimi-
lar todos os condicionamentos e exteriorizar uma 
personalidade consentânea com o ser real, eis o de-
safio da terapia transpessoal, até permitir-se a per-
feita harmonia entre o ser e parecer”. 
 
Ao longo de suas experiências seculares, o Espíri-
to imortal vai assimilando os caracteres de suas 
personalidades destacadas a cada existência, atra-
vés de recordações longínquas, quais ligeiras im-
pressões, ou padrões de comportamento muito ar-
raigados, difíceis de se deslindar, quando passa a 
se estruturar pela maturidade psicológica, obtida a 
custo de duradouro esforço, unificando todos os 
modos de operar psiquicamente, num mais inte-
grado.  
 
Joanna de Ângelis vai esclarecer: “Somatório de 
todas as experiências, a individualidade é o ser 
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pleno e potente, que alcançou a auto-realização. 
Imperecivel, a individualidade é o Espírito em si 
mesmo, que reúne as demais dimensões e sabe 
conscientemente o que fazer, quando faze-lo e co-
mo realiza-lo, para ser a pessoa integral, ideal". 
 
É por isso que indispensável é o esforço de auto-
conhecimento, identificando as próprias más in-
clinações e as conquistas já logradas, com o objeti-
vo de reforça-las e amplia-las. 
 
E assim os desbravadores chegam ao objetivo. 
 

- Oh, e não é que Deus existe mesmo e aqui es-
tá para nos salvar? Glória a Deus! Ande, ho-
mem, meta os pés nesta madeira velha, que 
um simples empurrão basta para esfacelar o 
que restou deste velho baú, uma vez que já fo-
ra corroído pelos dentes do tempo! 

 
Os portugueses haviam encontrado o tesouro que 
almejaram pela vida inteira.  
 

- Não pode ser. Que ironia do destino! São li-
vros velhos...mas o que nós haveremos de fa-
zer com essa resma de papéis molhados? 
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Estão nos desejos egoístas, não raras vezes, a fonte 
das aspirações humanas fracassadas; porquanto 
Deus, em sua Bondade e Sabedoria Infinita, não 
poderia satisfazer os interesses mesquinhos dos 
homens, colaborando para sua própria desdita e 
degenerescência moral... A verdadeira felicidade 
promana do Pai, e se reflete nas consciências edifi-
cadas nos propósitos sublimes da Criação. 
 
 Joanna de Ângelis vai explicar: "Sentindo-se inca-
paz de alcançar as metas a que se propõe, o indi-
víduo transita entre emoções em desconserto, refu-
giando-se em fenômenos de angústia, como efeito 
da impossibilidade de controlar os acontecimentos 
da sua vida".  
 
Quantas vezes somos aquinhoados de recursos 
abastados pelo Alto e sequer reconhecemos as dá-
divas com que fomos beneficiados? Como se não 
bastasse nossa ingratidão e falta de reconhecimen-
to, malbaratando os tesouros do Céu, não raras ve-
zes, blasfemamos contra o Divino, insurgentes, 
revoltados e insatisfeitos com as conjunturas ne-
cessárias, das quais fomos os próprios artifícies; 
como em O Evangelho Segundo o Espiritismo: "O 
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homem é, assim, num grande número de casos, o 
autor de seus próprios infortúnios".  
 
Conforme explica a veneranda Joanna de Ângelis: 
"A criatura humana tem a destinação da plenitu-
de. O seu passo existencial deve ser caracterizado 
pela confiança, e os acontecimentos desagradáveis 
fazem-se acidentes de percurso, que não interrom-
pem o plano geral da viagem, nunca impeditivos 
da chegada à meta". 
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Capítulo 5 
Usufruindo o  

remédio 
 
 
Enquanto Dom Pierre e Casmurro retornavam, 
contrafeitos, às embarcações, dois entes da expe-
dição conseguiam depreender o tesouro precioso 
diante de seus olhos; Catarina e Xandu foram ca-
pazes de reconhecer o verdadeiro valor daquela re-
líquia, e sem esperar nem mais um segundo, devo-
raram os livros, desamassando-lhes as folhas casti-
gadas pelo tempo e dedicando-se à leitura.  
 
Para usufruir o remédio, era necessário “ter olhos 
de ver”. 
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Joanna de Ângelis vai explicar: "Herdeiro de si 
mesmo, o Espírito é o autor do seu destino - nunca 
será demasiado repeti-lo -, renascendo em lares 
nos quais mantém vínculos afetivos e familiares, 
conforme sua conduta anterior; em uma análise 
transpessoal, o ser enriquece-se de valores que lhe 
cumpre multiplicar cada vez mais, autoconhecen-
do-se e autodisciplinando-se, à medida que a sua 
consciência adquire lucidez e torna-se ótima". 
 
Xandu estava hipnotizado; não vidrado como 
quando se entregava aos afagos de Catarina, mas 
envolvido por cariciosa atmosfera de serenidade e 
paz, como se tivesse atingido patamar sublime de 
elevação espiritual. Aquele simples texto em suas 
mãos havia suscitado em seu interior profundas re-
flexões. Era um discurso todo encadeado, bem es-
crito, arranjado numa lógica singular. Ali estava o 
maior tesouro de sua vida.  
 
Joanna de Ângelis assevera: "Abrem-se-lhe, então, 
as perspectivas antes cerradas, e facultam-se-lhe as 
oportunidades de dilatação do campo intelecto-
emocional, passando a vencer as sequelas das exis-
tências anteriores, ainda predominantes no psi-
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quismo, que se exteriorizam em forma de desar-
monia".  
 
É que o ser, em processo de franca evolução, ex-
pande sua percepção e afina-se com sua essência 
divina, tornando-se enfadado daquilo que o aprisi-
ona. 
 
O xis da questão agora era um só: o que fazer com 
aquele tesouro? Como aproveita-lo? Estaria ali a 
essência da vida, a seiva para nutri-lo na constru-
ção da sua própria felicidade? Tendo que, sozinho, 
encontrar uma saída para aqueles dilemas, Xandu 
começava a ficar confuso.  
 
Por que traíra sua família? Por que contrariara os 
seus próprios princípios? Sentia-se culpado, 
amargava profundo remorso. Levantou-se. Sacu-
diu a terra de seus farrapos e caminhou lentamente 
rumo ao abismo. Sua expressão facial era de ódio a 
si mesmo e imensa dor moral. Era o fim.  
 
Joanna de Ângelis elucida que: "Somente através 
de um exame da própria realidade, observando-se 
sem emoção - o que impede os sentimentos de auto-
compaixão, como os de autopromoção, de justifi-
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cação ou culpa - consegue-se um retrato fiel do que 
se é, e do que cumpre fazer-se para mais amar-se e 
ajudar-se como segmento imediato do esforço". 
 
Contudo, é imprescindível dispor de robustez mo-
ral suficiente para ter a coragem de defrontar seus 
adversários internos sem amofinar-se na culpa au-
todestrutiva. 
 
Essa serenidade interior é conquistada através do 
autoamor. 
 
Conforme orienta a veneranda Joanna de Ângelis: 
"Amor indistinto, manifestando-se em todas as 
expressões e começando por si próprio, com segu-
rança de propósitos, metas e realizações, é o passo 
inicial da fase nova, ao lado do perdão liberador 
dos ressentimentos, desgosto e inferioridade gera-
dora de reações de violência ou de depressão, com 
caráter autopunitivo".  
 
Contudo, para Xandu, aquela situação era insus-
tentável; havia chegado no fundo do poço, sem 
qualquer perspectiva de recuperar a si mesmo: to-
das as suas esperanças haviam sido completamente 
aniquiladas.  
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Ao invés de tentar eliminar a própria existência, 
simplesmente esperou. 
 
E eis que, no meio deste torvelinho de emoções, 
foi despertando lentamente, caindo, enfim, em si, 
e conseguiu ouvir no recôndito da alma o paternal 
consolo, através das palavras de ternura do pajé, 
que vinha se aproximando. 
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Capítulo 6 
O poder  

da palavra 
 
 

- Ensinei-lhe, meu filho - explicava-lhe amoro-
samente o pajé -, que a vida é um jogo de pala-
vras; que a vida é harmonia e também progres-
so incessante: numa só palavra, a vida é amor, 
e por isso não é preciso que balbucie qualquer 
palavra neste momento...como pai que sem-
pre serei para você, sei exatamente dos seus 
receios e anseios, fragilidades e pecados. 
Tendo experimentado pequena dose do re-
médio que cura todos os males do mundo, vo-
cê pôde compreender o valor de ser, de viver, 
de existir, e quão importante você é no con-
texto no qual está inserido. Ou seja, você não 
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é o mais o mesmo, e uma pequena dose do 
remédio fe-lo reconhecer o imenso potencial 
que carrega dentro de si mesmo.  

 
Joanna de Ângelis vai explicar: "Passo a passo, 
desenvolvem-se os atributos da personalidade, 
ampliando-se os conteúdos da individualidade, 
e aprimorando-se as aptidões latentes, que são o 
germe da presença divina em todos. Possuidor 
de recursos e potências não dimensionadas, o ser 
desabrocha e cresce sob as condições que lhe são 
inerentes, cabendo-lhe seguir o heliotropismo 
superior que o leva à sua destinação gloriosa". 
 
- Mas, pai - redarguiu Xandu -, como já podia 
saber de tudo isso? Se nem mesmo eu conhecia 
os caminhos por onde deambulava, ou para onde 
havia ido? De que forma você pôde perquirir 
meu interior e arrancar do meu âmago as res-
postas que jamais pude encontrar?  
 
- É simples, meu filho - explicava-lhe amorosa-

mente -, eu mesmo já tomei este remédio e 
jornadeei por meus caminhos, então sei como 
se sente. Xandu, você precisa fazer silêncio 
interior para que seja capaz de desvendar os 
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ainda indecifráveis caminhos da existência. 
Curando os males do mundo, também curar-
se-á dos próprios males. Tenha coragem e en-
cete esta viagem singular...você pode; você 
deve; você vencerá.  
 

Como assevera a veneranda Joanna de Ângelis: 
"Os homens e mulheres plenos, vitoriosos de todos 
os tempos, venceram-se, completaram-se e, sem 
qualquer tipo de conflito, optaram pela realização 
interior, respeitando todas as aspirações e direitos 
dos demais indivíduos, porém, a eles próprios im-
pondo-se a autorrealização que lhes propiciou sa-
úde, mesmo quando enfermos; felicidade, embora 
perseguidos algumas vezes; e êxito, isto é, a vitória 
no que anelavam, apesar de levados ao martírio". 
 
 
Xandu não dispensou as experiências malogradas 
para valorizar o maior tesouro de que dispunha; 
tentou buscar no mundo exterior as respostas para 
as suas inquietações mais íntimas, e apenas quan-
do tudo perdeu pôde compreender o elevado sig-
nificado de sua existência. Esteve disposto ao au-
toencontro e submeteu-se a todos os efeitos cola-
terais decorrentes dele, nem sempre tão agradá-
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veis. Administrou o remédio, curou-se a si mesmo 
e encontrou a resposta para sanar todos os pro-
blemas do mundo: o autoconhecimento. 
 
 
 

♥ 
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