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A Chave De Salomao Jose
Rodrigues Dos Santos
As comemorações, em 2008, da passagem dos 200
anos da chegada da família real portuguesa ao Brasil
suscitaram a realização de inúmeros seminários,
palestras, exposições, lançamentos de livros, placas e
edições especiais de jornais e revistas. A maior parte
dessas efemérides e publicações procurava destacar,
em perspectiva histórica, os acontecimentos políticos, as
transformações econômicas e o impacto sociocultural da
presença da corte na cidade do Rio de Janeiro.
Entretanto, esses encontros e discussões em torno dos
"200 anos" não colocaram em primeiro plano a questão
específica da constituição do Estado nacional e da
formação da administração pública brasileira.
Um cientista chinês anuncia de surpresa o nascimento
de dois bebés geneticamente modificados. Logo a seguir
é raptado. A imprensa internacional interroga-se, os
serviços secretos mexem-se.Tomás Noronha é
interpelado em Lisboa por um desconhecido. Pertence à
agência americana de tecnologia, DARPA, e revela-lhe
um projeto secreto inspirado no Homem Vitruviano, de
Leonardo da Vinci.De repente, o apartamento onde
ambos se encontram explode e o metro para onde
fogem sofre uma colisão mortífera. O mundo parece
enlouquecer e Tomás torna-se testemunha do maior
acontecimento da história da humanidade [wook.pt]
O corpo de Frank Bellamy, o director de Tecnologia da
CIA, é descoberto no CERN, em Genebra, na altura em
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que os cientistas procuram o bosão de Higgs, também
conhecido por Partícula de Deus. Entre os dedos da
vítima é encontrada uma mensagem incriminatória.
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?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
Grandes nomes da Ordem – autores
contemporâneos e historiadores modernos –
escreveram sobre a criação do Grande Oriente do
Brasil (GOB) e sobre a história da Maçonaria, a
partir desse importantíssimo marco da escalada
maçônica no Brasil. Nossa modesta pretensão, no
entanto, foi abordar a história anterior ao GOB e,
desse modo, deitar os olhos um pouco mais sobre o
passado e, dentro desse processo histórico,
contextualizar as diversas movimentações ocorridas
pelo mundo ocidental de então, desde a Idade
Média, a colonização portuguesa, os movimentos
nativistas no Brasil, as revoluções americana e
francesa, suas origens e as primeiras manifestações
maçônicas individuais, as academias literárias e as
sociedades secretas, as primeiras Lojas Maçônicas
em solo brasileiro e, finalmente, aquela fase
imediatamente anterior à fundação do Grande
Oriente do Brasil. Este é, portanto, um livro de
História do Brasil com os olhos na Maçonaria.
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Quais são os remédios, meios ou ajudas especiais
contra o afeto ou a manutenção de qualquer pecado
especial ou peculiar, seja no coração ou na vida,
contra o Senhor, ou contra a luz e convicção da
consciência de um homem?
No descriptive material is available for this title.
O Shem Ha-Mephoresh (hebreu: "Nome por Extenso"), é
o afamado Nome de setenta e duas letras da Divindade.
Em verdade, é uma coleção de 72 Nomes compostos
por três letras cada um e que encarnam a Grande Roda
do Zodíaco. Deles nós obtemos os nomes dos 72
Príncipes Angelicais responsáveis, em realidade, pela
manifestação das Forças Zodiacais, e que agem como
Guias e Protetores para nosso mundo. O Shem HaMephoresh foi citado numerosamente em textos da
Idade Média e do Renascimento. Entre estes, os mais
conhecidos por nós aqui no Ocidente talvez sejam os
"Três Livros de Filosofia Oculta" de Agrippa. Após
Agrippa, foi somente no 17º século que Kircher agregou
seu conhecimento e experiências particulares ao Nome
por Extenso em sua popular obra Cabalística. No século
seguinte, o Nome já é bem conhecido entre uma
fraternidade denominada como os Verdadeiros
Cavaleiros Maçons Elu Cohens do Universo. Assim,
talvez seja desnecessário declarar a importância do
Shem Ha-Mephoresh em ritos mágicos e religiosos. O
presente ensaio é uma tentativa de oferecer ao público
de língua inglesa (talvez pela primeira vez) uma
explicação compreensiva do Divino Nome por Extenso,
junto com algumas aplicações práticas. Este texto não
tem, de forma alguma, a pretensão de ser completo, ele
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versa mais sobre este aspecto da Cabala que
permanece obscuro e "intraduzível" nos textos clássicos.
Nossa esperança é, ao atualizar este ensaio com
informação nova por meio de nossa própria bagagem de
conhecimento e experiência, cooperar com estes
poderosos Anjos e o Divino Nome que eles empregam.
A primeira coisa a ser entendida sobre o Shem HaMephoresh é o seu significado. Muitos textos nos falam
que o Nome deriva do "Tetragrammaton, com letras
estendidas". À primeira vista, porém, esta afirmação faz
pouco sentido. Os 72 Nomes vêm de três versículos do
Êxodo (isto será visto depois), e neles não há nenhum
modo de "estender" o Tetragrama a fim de obter as
mesmas letras. Além do fato de associarem, mais tarde,
o Tetragrama com o zodíaco, e o próprio zodíaco ser
governado por doze permutações do Tetragrammaton,
ficava-se perplexo sobre exatamente como o
Tetragrama havia sido relacionado ao Shem HaMephoresh. Porém, isso não explica o conceito da
"extensão" do Divino Nome. A próxima suposição lógica
é que as letras do próprio Nome foram escritas
completamente para fora (como que soletradas) - e
desta maneira "estendidas" - de forma que os valores
numéricos delas somem 72. O famoso Nome de Deus
de 42 letras é, justamente, simbolizado deste modo;
soletrando o Yod e o Vav em hebreu, e deixando os dois
Heh como letras simples. Adicione-os, e o total é 42
Brazil has long been a country in search of its own
meaning and mission. Early in their history Brazilians
began to puzzle over their surroundings and their relation
to them. The eighteenth century produced an entire
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school of nativistic writers who, with the advent of
independence, became fiery nationalists, still pursuing
introspective studies of their homeland. Throughout the
nineteenth century, the intellectuals of Brazil determined
to define their nation, its character, and its aspirations. In
this now well-established tradition, José Honório
Rodrigues confronts the questions of who and what the
Brazilian is, what Brazil stands for, where it has been,
and where it is going. This study, originally published in
Portuguese as Aspirações nacionais, was especially
timely at a period when strong feelings of nationalism led
Brazilians to seek to define their own image, and when
the revolution of rising expectations disposed them to
determine what goals they were seeking and how far
they were on the road to achieving them. In order to
understand and explain his nation, Rodrigues poses two
questions: what are the national characteristics, and
what are the national aspirations? Both questions are
complex, but the reader will find well-reasoned answers,
with a wealth of information on growth and development
and abundant statistics to substantiate these answers.
Includes "Bibliographical section".
No efervescente Rio de Janeiro do início do século XX, um
assassinato escandaliza o mundo literário: com um tiro pelas
costas, o escritor Gilberto Amado mata seu colega de letras,
o poeta Annibal Theophilo. O Crime, que realmente
aconteceu em 1915, é o ponto de partida de O Sorriso da
Sociedade, romance-reportagem de Anna Lee. ANcorada em
mais de um ano de pesquisas sobre o período, a autora
entremeia ficção e fatos históricos para traçar um painel da
sociedade durante a chamada Belle Époque tropical. "Os
acontecimentos são reais. A Ficção entra nas lacunas, como
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uma maneira de ligar as diferentes histórias da narrativa",
explica Anna. AMbientado num dos momentos mais ricos da
vida cultural da cidade e do país, o livro retrata uma
sociedade em transformação. SÃo os anos da reforma do
prefeito Pereira Passos, dos chás na Confeitaria Colombo, da
burguesia ascendente que se sentia em Paris. AO mesmo
tempo, era época de mudanças profundas na organização da
cidade, que se modernizava - às custas do que ficou
conhecido como o Bota Abaixo! - com programas de
saneamento e vacinação obrigatória. JOrnalista, a autora faz
em O Sorriso da Sociedade sua segunda incursão no estilo
do romance-reportagem: ao lado de Carlos Heitor Cony,
escreveu O Beijo da Morte, sobre as mortes misteriosas de
Carlos Lacerda, João Goulart e Juscelino Kubitschek.
Este livro apresenta a verdade do Isla?, que e? uma religia?o
completa que se preocupa com todos os assuntos das
pessoas, e que e? uma religia?o que inclui tre?s grupos de
actos de culto: os atos realizados pela fala, pela ac?a?o e
pela fe? e crenc?a. Estes tre?s grupos te?m a maior regra de
construir os bons costumes, a reforma da e?tica e os
comportamentos, purificando as almas e preservando a
unidade e a solidariedade da comunidade. O livro tambe?m
apresenta o alto ni?vel da cie?ncia no Islam, citando muitas
das recentes descobertas cienti?ficas mencio- nadas no
Alcora?o desde 1400 anos atra?s. Este livro e? uma
verdadeira chave para quem quer entender o que o Islam e?!
Esperamos que o leitor va? gostar de ler este livro, e que ira?
ajuda?-lo a conhecer o Islam mais e mais.
A história não relatada sobre o homem mais sábio segundo
as Escrituras Sagradas Judaico-Cristãs. O Livro secreto do
Rei Salomão [Sh'lomo], segundo 1 Reis 11:41, nos conta
sobre outro livro acerca da vida oculta do Rei Salomão
chamado D'vrei Ha'Sh'lomo (Atos de Salomão), que guarda
sua chave maior e chave menor. Porém, estas chaves estão
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relatadas em detalhes, traduzidas do hebraico através de
outra obra chamada Chave de Salomão, do Autor J. R. P. T.
A chave de Salomãoromance
This book is a joint effort lead by the Inter-American
Development Bank (IDB) in collaboration with the Economic
Commission of Latin America and the Caribbean (ECLAC)
and the World Wildlife Fund (WWF) focused on the climate
and development challenge for LAC. It deals with a matter
that is bound to affect the likelihood of achieving sustainable
progress in Latin America and the Caribbean. Indeed, climate
change is already affecting the foundations on which Latin
American societies rely for sustenance and welfare.
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