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1 

A iniciação martinista 

Te convida a despertar 

Tua Pura Consciência 

E não em ti inculcar 

Crenças e dogmas que podem 

Teu espírito molestar 

2 

No silêncio solene 

De tuas paixões tranquilizadas 

Imbuído de profundo amor 

Pelas almas encarnadas 

Respeita toda religião 

Que na busca Divina está calcada 

3 

A busca sincera da Essência 

É que deve guiar teu coração 

E na relação com os Homens 

Deve haver mansidão 

Pois a fraternidade universal 

É tua preciosa missão 

  



4 

O primeiro passo é a tua Iniciação 

E aqui foi alguém que te convidou 

Mas ao próximo passo só chega 

Aquele que por si o conquistou 

Pois no caminho da Evolução Espiritual 

Corajosa e persistentemente trilhou 

5 

Se perceber que no caminho 

Desvios te fazem tropeçar 

Ore sempre e peça ajuda 

Para o caminho reencontrar 

Acredite, a ajuda vem sempre 

Pois Deus nunca vai te abandonar 

6 

O caminho nem sempre é fácil 

Pois busca a redenção universal 

Que virá com o nascer 

De uma vida fraternal 

Uns nos outros, uns pelos outros 

Buscando a paz celestial 
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Esse é o novo nascimento que na vida 

Nós precisamos experimentar 

Antes que chegue a morte física 

Que este corpo vai levar 

Aquele que nasce antes de morrer 

Sentido existencial vai encontrar 

8 

Pois uma vida significativa 

Boas sementes pode lançar 

E alimentando esperanças 

Bons terrenos fecundar 

Mas é preciso estar atento 

Para sempre o Divino escutar 

 

“O único mal que poderíamos experimentar da parte da morte é o 

morrer antes de nascer, porque para aqueles que nascem antes de 

morrer, a morte não passa de um verdadeiro benefício.” (L.C.Saint 

Martin) 



 

 

“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.  

 


