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Cordel sobre Martinez de Pasqually baseado no livro "Maçonaria, 
Rosacrucianismo, Martinismo e Gnosticismo" de Tales de Azevedo e 
Vasconcellos. 

1 

Foi na França do século XVIII 

Que Martinez de Pasqually nasceu 

Figura misteriosa da maçonaria 

Um único livro escreveu 

Tratado de Reintegração dos Seres 

Foi o título que o livro recebeu 

2 

Das Sagradas Escrituras era 

Uma análise e interpretação 

E nele vai defender 

A Teoria da Emanação 

De que emana de Deus 

Todos os seres da criação 

3 

A sua queda no mundo material 

O Homem pode reverter 

E assim se Reintegrar a Deus 

Se a perfeição interior obter 

E a Teurgia poderia 

Ajudar para isso acontecer 

  



4 

A Teurgia pretende 

A força divina incorporar 

Em um objeto ou no ser humano 

E através de rituais assim buscar 

A comunhão perfeita através 

De técnicas específicas a usar 

5 

Muitos a chamam de Magia 

Um termo que às vezes pode soar 

Como demoníaco ou charlatanismo 

Por isso é importante lembrar 

A definição dada por Papus: 

“Ação consciente da vontade sobre a vida.” 

Que é a intenção aqui empregar 

6 

Martinez de Pasqually 

Uma ordem esotérica fundou: 

Ordem dos Cavaleiros Maçons 

De Ordem dos Elus Cohen ele chamou 

Escreveu à maçonaria informando 

E a Grande Loja da França aprovou 

  



7 

O objetivo da ordem era que 

Seus membros pudessem encontrar 

O caminho exposto no livro 

Para assim se Reintegrar 

E a comunhão do Homem com Deus 

Assim a ordem iria facilitar 

8 

Dos seres divinos 

A ordem fazia invocação 

Seres psíquicos se manifestavam 

Dando de sua existência comprovação 

Mas com o tempo perderam esse resultado 

E isso gerou muita insatisfação 

9 

Mesmo cumprindo todos os passos 

Os “Eleitos” não conseguiam replicar 

Aqueles resultados e assim 

Começaram a se queixar 

E a unidade da ordem 

Assim passaram a ameaçar 

  



10 

Em 1779 Martinez de Pasqually 

Vai à América uma herança receber 

Mas durante aquela viagem 

Ele veio a falecer 

E a Ordem dos “Eleitos” se desfaz 

Pois o amor esqueceram de viver! 

 

 

 

 

 

 



 

 

“A poesia de cordel é uma das manifestações mais puras do 

espírito inventivo, do senso de humor e da capacidade crítica do 

povo brasileiro. É esta, pois, uma poesia de confraternização 

social que alcança uma grande área de sensibilidade.” 

— Carlos Drummond de Andrade 

 

O cordel é um gênero literário escrito na forma rimada e 

impresso em folhetos. É uma manifestação cultural típica do 

nordeste, hoje presente em várias regiões do Brasil. Seu nome 

tem origem na forma como os folhetos eram expostos 

tradicionalmente nas feiras livres, pendurados em barbantes. 

 

Em 2018 a literatura de cordel foi reconhecida como patrimônio cultural 

imaterial do Brasil.  

 


