A ALMA DO MESSIAS
SHILOH
A Neshamáh
da Neshamáh de Moisés
"... 'Até que vem Shilóh': este é Moisés, sendo o valor
numérico dos nomes Shilóh [Schyloh] e Moisés [Mosheh]
o mesmo." (Rabi Shimon ben Yohai, O Zohar, Volume I ,
Seção "Bereschit").
"... Moshe himself will reincarnate and return in the last
generation,..." ("Gate of Reincarnations", Isaac Luria).
"... Moisés mesmo reencarnará... na última geração..."
("A Porta das Reencarnações", de Isaac Luria).
Agora estamos nos tempos da "última geração"!
"... a Semente da Mulher
& o Profeta
& Shilóh
falaram por meio de Moisés."
(Sir Isaac Newton, "Our religion to Iesus Christ.")

-I"... até que venha Shilóh..."
Este trabalho está dedicado ao estudo do nome Shilóh da
Profecia de Jacó do Livro do Gênesis, capítulo 49:10, cujo
texto em Português é o seguinte:
"Não haverá de apartar-se o cetro de Iehudáh,
nem o bastão do legislador dentre seus pés, até
que venha Shilóh e a ele obedecerão os povos."
(Profecia de Jacó do Livro do Gênesis 49: 10,
"Toráh".)
Um dos Textos Essênios de Qumrán, interpretando a
Shilóh da Profecia de Jacó do Gênesis 49:10, o interpreta
como "o Messias de Justiça" (o Mestre de Justiça) e "o
descendente de Davi":
"... até que venha o Messias de Justiça, o descendente de
Davi." ("4QBençãos Patriarcais (4Q252) Frag. 1").
O Bodhisattwa do Profeta Moisés, Shilóh ou do Rei
Salomão ("o descendente de Davi") estava caído, mas ao
voltar a encarnar ao Cristo Interior, volta a ser Levantado;
e ao levantar-se, Ele levanta a Ela (à Shekinah, à Espiritual
Comunidade de Israel) também em Ascensos, com a Ajuda
de Deus, que vão de Grau em Grau: de Maljhut a
Guevuráh, de Guevuráh a Bináh, e de Bináh a Jojmáh e a
Kether na "culminação do Caminho" que é o Nível da
Alma Superior e mais elevada, chamada a Neshamáh da
Neshamáh.

Na Bíblia e na versão da "Septuaginta" ou "Bíblia dos
Setenta", os textos da profecia de Jacó de Gênesis 49: 10,
são os seguintes:
"Não será tirado o cetro de Judá, Nem o [bastão do]
legislador dentre seus pés, Até que venha Shiloh; E a ele
se congregarão os povos." (Gênesis, 49: 10, Bíblia
"Rainha-Valera", 1960).
"Não faltará príncipe de Judá e líder de suas coxas, até
que venha o que há de ser enviado (b) e ele será a
expectativa dos povos." (Gênesis, 49: 10. Septuaginta ou
Bíblia dos LXX em Espanhol, "Versão de G. Jüneman B." * (b.) «O reservado a ele».)
O nome de Shilóh como o Messias ao que "obedecerão os
povos", não é mencionado em nenhuma outra parte da
Bíblia.
Os seguintes Textos do "Tárgum Onqelos", do "Tárgum
Ps. Jonatan", do "Tárgum Neofiti", entre outros, nos dão
sua tradução/explicação sobre a Profecia de "Shilóh":
“Não haverá de apartar-se o cetro de Iehudáh, nem o
bastão do legislador dentre seus pés, até que venha
Shilóh e a ele obedecerão os povos.” ("Toráh").
“Não cessará o detentor do poder da Casa de Judáh nem o
escriba entre os filhos de seus filhos para sempre até que
venha o Messias do qual é a realeza, e a ele se
submeterão os povos.” (Tárgum Onqelos).

“Não cessarão reis e príncipes da Casa de Judá nem os
escribas que ensinam a Lei entre sua descendência até que
venha o Rei Messias, o mais jovem de seus filhos e nele
se dissolvem os povos.” (Tárgum Psj).
“Não cessarão os reis entre os da Casa de Judá nem os
escribas que ensinam a Lei entre os filhos de seus
filhos, até que venha o Rei Messias do qual é a realeza e
a ele se submeterão todos os reinos.” (Tárgum Neofiti).
"... até que venha aquele a quem pertence de
direito..." (Ezequiel 21:27).
"Tárgum" (plural "Targumim"), são textos muito antigos
que contém traduções do Hebraico ao Aramaico nos que
se interpretam Escrituras da Toráh.
Hayyim Vital, o Discípulo de Isaac Luria, transmitindo os
Ensinamentos de Seu Mestre, diz:
"Se referiu já no Zohar (1,25B), Ra'aya Mehemna [o
Pastor Fiel] (Pinjas 246B), e no Tikunim (21,52B) que (o
nome) Shiloh é numericamente igual (ao nome) de
Moshéh [Moisés], porque é ele, o que é o Mashiah Ben
Davi... (o Messias Filho de Davi). Agora bem, com
respeito ao Mashiah Ben Davi, se escreve, 'Eis aqui que
Meu Servo será próspero, ele será engrandecido e
exaltado, e se elevará imensamente' (Isaías 52, 13), (ele
será) 'próspero' mais que Abraão, 'exaltado' mais que
Isaque, 'elevado' mais que Jacó, e 'imenso' mais que
Moshéh. Esta é a explicação, de porque o Mashiah Ben
Davi (o Messias Filho de Davi) merecerá a Neshamá da

Neshamá, a qual Moisés não alcançou receber. (Na época
do Êxodo de Israel). Subtende-se assim que o Primeiro
Pastor, Moshéh, ele mesmo será o Pastor final... Portanto
'Shiloh', que é o Mashiah e Moshéh, têm um valor
numérico igual. Porque eles são um, (a única diferença) é
que o Mashiah (Messias) é a Neshamáh da Neshamáh
de Moshéh..." (Ensinamentos de Isaac Luria).
O Talmudista Shelomoh ben Yishaq (Rashi), do século XI,
o interpreta da seguinte maneira:
"... 'Até que venha Shilóh': o rei Messias, a quem
pertence o reino, e assim o traduziu Onqelos, explicação
segundo o derash [Interpretação] 'shay lo', 'um presente
para ele', pois está escrito: 'trarão presentes ao terrível'
". (Salmos 76.12).
O comentarista e exegeta David Qimhi (século XII), o
explica nos seguintes termos:
"... E se diz: 'não se apartará a vara de Judá' até que
chegue o que com mais razão que ele deve ser rei, e
disse isto acerca de Davi. E o significado de Shilóh é 'seu
filho' [seu filho de Davi; quer dizer, o Rei Salomão]..., o
Targum pensa que se refere ao Messias, e a tradução
aramaica de Shilóh é 'Shello' ('dele')..., e também em
Gênesis Rabbah (99): 'até que venha Shilóh', quando
vier aquele a quem pertence o reino... "
Este mesmo autor, em um Comentário aos Salmos,
referindo-se a Salomão, diz:

"... Há também nele uma alusão ao Rei Messias, porque
ele também se chama Salomão no Cantar..."
O grande Kabalista "Nahmánides" (Moshé ben Nahman,
1194-1270), de Girona, nos dá uma explicação muito
valiosa sobre Shilóh, identificando-o muito corretamente
com o "Filho de Davi":
"... todo legislador em Israel com o anel do rei na mão,
proverá dele, pois ele é quem governará e mandará em
todo Israel, e a ele pertencerá o selo do reino até que
chegue seu filho, que terá a obediência de todo o povo
para que se faça tudo segundo sua vontade, e esse será
o Messias, pois 'o cetro' alude a Davi que é o primeiro rei
que terá o cetro do reino, e 'Shilóh' [Salomão] é seu filho,
que terá a obediência de todos os povos."
O termo "Até", em Hebraico "Ad", é interpretado de
diversas maneiras por eruditos e rabinos.
O Zohar ensina que "Ad", esotericamente se refere a
Tiféret (Seção "Vaera"), ou a Moisés.
Em um dos "Textos de Qumrán" intitulado "Bênçãos
Patriarcais" ("4QBênçãos Patriarcais (4Q252) Frag.
1"), onde se explica a Profecia de "Shilóh" de Gênesis,
49:10, se Interpreta que Shilóh é "o descendente de
Davi" e "o Messias de Justiça":
"[Não] se apartará um soberano da tribo de Judá.
Enquanto que Israel tenha o domínio, [não] faltará quem
se sente sobre o trono de Davi. Pois «a vara» é a aliança da

realeza, 'os milhares' de Israel são os pés, até que venha o
Messias de Justiça, o descendente de Davi. Pois a ele e
a sua descendência lhes foi dada a aliança da realeza
sobre seu povo por todas as gerações eternas, que
observou [...] a Lei com os homens da
comunidade,..." ("4QBênçãos Patriarcais (4Q252) Frag.
1").
Claramente se interpreta "até que venha Shilóh e a ele
obedecerão os povos" da Profecia de Jacó do Livro do
Gênesis 49: 10, como "até que venha o Messias de
Justiça, o descendente de Davi. Pois a ele e a sua
descendência lhes foi dada a aliança da realeza sobre seu
povo por todas as gerações eternas,... ".
"Shilóh" é, portanto, "o Messias de Justiça, o descendente
de Davi."
No "Documento de Damasco" (um antigo manuscrito
Essênio, do que foram achados vários fragmentos nas
cavernas dos arredores de Qumrán), Shilóh (de Gênesis
49: 10) é Interpretado claramente como "o que ensina a
justiça", quer dizer, o Mestre de Justiça, que vem "ao final
dos dias":
"... até que venha o que ensina a justiça ao final dos
dias." ("Documento de Damasco" (CD, 4Q265-73, 5Q12,
6Q15).
"Shilóh", "o Messias de Justiça, o descendente de Davi", é
"o que ensina a justiça ao final dos dias"; quer dizer, o
Mestre de Justiça Essênio esperado "ao final dos dias".

No Talmud da Babilônia ("Babylonian Talmud: Tractate
Sanhedrin, Sanhedrin 98b"), com relação ao Nome de
Shilóh, identificado como o Messias, o Confortador ou
Consolador (o Espírito Santo) e "o erudito leproso...", está
escrito:
"Rab said: The world was created only on David's
account. 24 Samuel said: On Moses account; 25 R.
Johanan said: For the sake of the Messiah. What is his
[the Messiah's] name? — The School of R. Shila
said: His name is Shiloh, for it is written, until Shiloh
come. 26 The School of R. Yannai said: His name is
Yinnon, for it is written, His name shall endure for ever:
27 e'er the sun was, his name is Yinnon. 28 The School
of R. Haninah maintained: His name is Haninah, as it is
written, Where I will not give you Haninah. 29 Others
say: His name is Menahem the son of Hezekiah, for it is
written, Because Menahem ['the comforter'], that
would relieve my soul, is far. 30 The Rabbis said: His
name is 'the leper scholar,' as it is written, Surely he hath
borne our griefs, and carried our sorrows: yet we did
esteem him a leper, smitten of God, and afflicted.
31." ("Babylonian Talmud: Tractate Sanhedrin 98b").
"24 That he might sing hymns and psalms to God.
25 That he might receive the Torah.
26 Gen. XLIX, 10.
27 E.V. 'shall be continued'.
28 Ps. LXXII, 17.
29 Jer. XVI, 13. Thus each School evinced intense
admiration of its teacher in naming the Messiah after him
by a play on words.

30 Lam. I, 16.
31 Isa. LIII, 4."
Tradução:
"Rab disse: O mundo foi criado somente por causa de
Davi. Samuel disse: Por causa de Moisés; Rabi Yohanan
disse: Pelo bem [pelo Amor] do Messias. Qual é seu nome
[do Messias]? - A Escola de Rabi Shila disse: Seu nome é
Shilóh, porque está escrito: Até que venha
Shilóh (Gênesis, 49:10). A Escola de Rabi Yabbai disse:
Seu nome é Yinnon, porque está escrito: Seu nome durará
para sempre: enquanto que o Sol dure, seu nome é
Yinnon (Salmos 72:17). A Escola de Rabi Hanina
sustentava: Seu nome é Hanina, como está escrito: Onde
não vos darei Hanina [favor, clemência] (Jeremias,
16:13). Outros dizem: Seu nome é Menahem, o filho de
Ezequias, porque está escrito: Porque Menahem ['o
Consolador'], que aliviaria minha alma, está
longe (Lamentações 1:16). Os Rabinos disseram: Seu
nome é 'o erudito leproso' como está escrito: Seguramente
ele levou nossos sofrimentos, e carregou nossas dores
[angústias]: Entretanto nós o consideramos um leproso
golpeado de Deus e abatido (Isaías, 53:4)." ("Talmud de
Babilônia", "Tratado Sanedrín 98b").
Moisés, Shilóh, Yinnon, Hanina, Menahem ou o
Consolador, e "o erudito leproso", são nomes e
sobrenomes que no Talmud da Babilônia são dados ao
Messias esperado "ao final dos dias".

Quanto ao nome "Yinnon" do Livro dos Salmos 72:17, é
uma clara alusão ao Rei Salomão, posto que este Salmo,
completo, é escrito pelo Rei Davi para Salomão":
"Salmos - Capítulo 72 Para Salomão."
"1 OH Deus, dá teus juízos ao rei, E tua justiça ao filho do
rei. 2 Ele julgará teu povo com justiça, e teus aflitos com
juízo. 3 Os montes levarão [a] paz ao povo, E os cumes
justiça. 4 Julgará os aflitos do povo, Salvará os filhos do
necessitado, e quebrantará ao violento. 5 Temer-te-ão
enquanto durem o sol e a lua, por geração de gerações. 6
Descerá como a chuva sobre a grama cortada; como o
orvalho que destila sobre a terra. 7 Florescerá em seu dia
justiça, e multidão de paz, até que não haja lua. 8 E
dominará de mar a mar, E desde o rio até os confins da
terra. 9 Diante dele se prostrarão os Etíopes; E seus
inimigos lamberão a terra. 10 Os reis de Tharsis e das ilhas
trarão presentes: Os reis de Sheba e de Seba oferecerão
doações. 11 E ajoelhar-se-ão a ele todos os reis; Servirão a
ele todas as pessoas. 12 Porque ele livrará ao necessitado
que clamar, e ao aflito que não tiver quem lhe socorra. 13
Terá misericórdia do pobre e do necessitado, e salvará as
almas dos pobres. 14 De engano e de violência redimirá
suas almas: E o sangue deles será precioso em seus olhos.
15 E viverá, e lhe dará do ouro de Seba; E se orará por ele
continuamente; Todo o dia lhe abençoará. 16 Será jogado
um punhado de grãos na terra, nos cumes dos montes; seu
fruto fará ruído como o Líbano, e os da cidade florescerão
como a grama da terra. 17 Será seu nome para sempre,
se Perpetuará seu nome enquanto o sol dure: E
benditas serão nele todas as pessoas: Chamá-lo-ão
bem-aventurado. 18 Bendito YHVH Deus, o Deus de
Israel, que só faz maravilhas. 19 E bendito Seu Nome

Glorioso para sempre: E toda a terra seja cheia de Sua
Glória. Amém e Amém. 20 Acabam-se as orações de Davi,
filho de Jessé." (Salmo 72, escrito pelo Rei Davi, para
Salomão.)
O estudo deste Salmo 72 requereria de um extenso
capítulo.
Estudemos em síntese alguns parágrafos à Luz do Zohar:
Salmos 72: 9-10: "... Ele [o Santo, Bendito Seja] 'fará um
Homem mais precioso que o ouro', quer dizer, o Messias,
que será exaltado e glorificado por cima de toda a
humanidade, e a quem toda a humanidade renderá
homenagem e ante quem se inclinará, como está
escrito: 'Ante ele se inclinarão os que moram no
deserto... Os reis de Tarsbish e das ilhas lhe renderão
tributo' (Salmos LXXII, 9-10.) Observa que, ainda que esta
profecia, no livro de Isaías, primordialmente se referia a
Babilônia, ela tem vigência geral, pois esta seção começa
com as palavras: 'Quando o Senhor terá misericórdia até
os filhos de Jacó', e também está escrito: 'E povos os
levarão e trarão a seu lugar'...". (O Zohar).
Salmos 72: 11: "Que os povos sirvam a ti; isto alude ao
tempo em que o Rei Salomão reinou em Jerusalém, como
está escrito: 'E todos os reis da terra...E eles trouxeram
cada um seu obséquio' (II Crônicas IX, 23-24). E as
nações se inclinam ante ti, se refere ao tempo quando o
Messias apareça e acerca do qual está escrito: 'E eis aqui
que todos os reis se prosternarão ante ele' (Salmos LXXII,
11). R. Judá disse: O conjunto se aplica ao advento do

Messias, do qual também está escrito: 'Todas as nações o
servirão' (Salmos LXXII, 11)." (O Zohar).
Estas explicações do Salmo 72: 9,10 e 11, à Luz do Zóhar
nos recorda a visita dos Reis Magos a nosso Senhor Jesus
O Cristo, quando foi visitado por eles no acontecimento
do Natal Espiritual, Esotérico.
Estas exaltações e glorificações, são ESOTÉRICAS,
Espirituais, dentro da Alma de todo Messias, Ungido ou
Cristo encarnado.
"... agora que o sol se levantou é o tempo para orar, como
está escrito: 'Eles te temerão com a aurora' (Salmos
LXXII, 5), que indicam a estreita conexão entre o temor a
Deus, ou devoção, e a luz do sol, que faz com que o
homem não os separe, senão que os junte." (O Zohar).
Salmos 72: 5: "... No momento em que o Santo, Bendito
Seja, entra no Jardim do Eden, todas as árvores do jardim
e todas as almas dos justos irrompem e cantam: 'Alçai, oh
portas, vossos dintéis... Quem é o rei de glória?... Alçai,
oh portas, vossos dintéis...' (Salmos XXIV, 7-10), e quando
as almas dos justos voltem a seus corpos, todos esses anjos
as tomam e cantam: 'Abençoai, pois, ao Senhor, vós todos
servidores do Senhor' (Salmos CXXXIV, 1.) Aprendemos
que este hino o canta a terceira companhia de anjos, que
durante as últimas quatro horas da noite até que assoma o
dia se ocupam com cantar e louvar, quando todas as
estrelas e constelações e todos os anjos superiores que
regem sobre o dia, irrompem em canto e louvor a seu
Amo, ao que aludem as palavras da Escritura: 'Quando as
estrelas da manhã cantam juntas, e todos os anjos se
regozijam de júbilo' (Jó XXXVIII, 7.) Então quando o sol

aparece em plena luz do dia, Israel continua o canto
abaixo ao uníssono com o sol acima, como diz a
Escritura: 'Eles te reverenciam à aparição do
sol' (Salmos LXXII, 5). Porque o sol, ao começar sua
carreira, assoma em melodia doce, cantando: 'Oh, dai
graças ao Senhor, chamai Seu Nome... Cantai-lhe, cantai
louvores a Ele...' (Salmos CV, 1-45.) Rabi Eleazar disse:
Se a humanidade não fosse tão obtusa e insensível, se
sentiria levada ao êxtase pela melodia excelente da órbita
do sol quando ele viaja cantando louvores ao Santo,
Bendito Seja." (O Zóhar).
"... 'May they fear with the sun' (Tehilim 72:5). The
words 'with the sun' MEAN to keep with us the light of the
sun IN ORDER to shine on THE NUKVA, WHICH IS
CALLED 'FEAR'. For fear, THE NUKVA, should be
UNITED with the sun, ZEIR ANPIN, and not separated.
As long as there is no daylight, fear is not with the sun.
THEREFORE, WHEN THE SUN SHINES, we should
unite them. This is the meaning of the verse: '...with the
sun'..." (The Zohar).
Tradução:
"... Temer-te-ão com [enquanto durem] o sol..." (Salmos
72:5). As palavras: 'com o sol' SIGNIFICAM conservar
conosco a luz do sol COM ORDEM para brilhar na
N U K VA H
[A
Shejináh],
QUE
É
CHAMADA 'TEMOR'. Pelo Temor [de Deus], A
NUKVAH, será UNIDA com o Sol, ZEIR ANPÍN, e não
separada. Até que não haja luz do dia, o temor não está
com o Sol. PORTANTO, QUANDO O SOL BRILHA, nós

unimos Eles. Este é o significado do verso: '... com o Sol...'
" (O Zóhar).
Este parágrafo do Zohar se refere ao Matrimônio Místico
de Tiphereth com Maljhut.
"483. The verse, 'May He have dominion also from sea to
sea, and from the river to the ends of the earth' (Tehilim
72:8), will be fulfilled in Messiah. And so with the two
Messiahs, and so with the children of Yisrael, all through
the merit of the Mem-Hei in the name of Moses (MemShin-Hei), BEING THE FACE OF MAN. The flag of
Messiah, the son of David, will come, BEING of Judah,
with a lion marked upon it, and the flag of Messiah, the
son of Joseph, on which is the mark of an ox, and the flag
of Shilo, BEING MOSES, AS HIS NAME
NUMERICALLY EQUALS SHILO. And so, we have
the lion to the right, ox to the left, and eagle in the middle,
AS MOSES IS THE SECRET OF THE EAGLE,
N A M E LY, T H E C E N T R A L C O L U M N T H AT
INCORPORATES WITHIN IT RIGHT AND LEFT. The
man is above all, AS IN EACH OF THE THREE FACES
A MAN IS INCLUDED, as each OF THREE
CREATURES has four faces - BEING THE SECRET of
the four tribes, each having three living creatures, LION,
OX, AND EAGLE, totaling twelve. By the FACE OF
man, which is the Mem-Hei of his name, MEANING THE
VALUE OF WHAT (HEB. MAH, MEM-HEI) WILL BE
the sons of Moses; for at that time, will be fulfilled in
Moses, 'and will make of you a greater nation and
mightier than they' (Bemidbar 14:12). At that time 'That
(Heb. mah, Mem-Hei) which (Shin) has been, it is that

which shall be' (Kohelet 1:9), MEANING MOSES WAS
THE REDEEMER IN EGYPT, AND HE WILL BE
THE FUTURE REDEEMER. '...and that which is to be
has already been...' (Kohelet 3:15) MEANING THE TWO
MESSIAHS, SON OF JOSEPH AND SON OF DAVID,
AS JOSEPH AND DAVID ALREADY EXISTED." (The
Zohar).
Tradução:
"483- O verso, 'E dominará também de mar a mar, e desde
o rio até os confins da terra.' (Salmos 72:8), será
cumprido no Messias. E assim também com os Dois
Messias, e com os Filhos de Israel, tudo através do mérito
das [letras] Mem-Hei no nome de Moisés (Mem-ShinHei), SENDO A FACE DO HOMEM. A bandeira do
Messias, o filho de Davi, virá, SENDO de Judáh, com um
leão marcado sobre ela, e a bandeira do Messias, o filho de
José, na que está a marca de um boi, e a bandeira de
Shilóh, SENDO MOISÉS, PORQUE SEU NOME
NUMERICAMENTE É IGUAL A SHILÓH. E assim,
temos o leão da direita, o boi da esquerda, e a águia no
meio, PORQUE MOISÉS É O SEGREDO DA ÁGUIA, A
SABER, A COLUNA CENTRAL QUE INCORPORA
DENTRO DELA A DIREITA E A ESQUERDA. O
Homem está acima de tudo, PORQUE EM CADA UMA
DAS TRÊS FACES UM HOMEM ESTÁ INCLUSO,
porque cada uma DAS TRÊS CRIATURAS tem quatro
faces - SENDO O SEGREDO das quatro tribos, cada uma
tendo três criaturas viventes, LEÃO, BOI, E ÁGUIA,
totalizando doze. Porque O ROSTO DO Homem, que são
a [as letras] Mem Hei de seu nome [de Moisés, em
Hebraico MoSheH: Mem-Shin-Hei], SIGNIFICANDO O

VALOR DE QUE (HEBRAICO : MAH, MEM-HEI)
SERÃO os Filhos de Moisés; porque nesse tempo, será
cumprido em Moisés, 'e a ti te porei sobre grande nação e
mais forte que eles' (Números 14:12). Nesse
tempo 'Qué (Hebraico mah, Mem-Hei) é (Shin) o que foi,
é o mesmo que será' (Eclesiastes 1:9), SIGNIFICANDO
QUE MOISÉS FOI O REDENTOR NO EGITO, E QUE
ELE SERÁ O FUTURO [o último] REDENTOR. 'E
Aquele que foi, já é: e o que há de ser, foi já; e Deus
restaura o que passou.' (Eclesiastes
3:15). SIGNIFICANDO OS DOIS MESSIAS, FILHO DE
JOSÉ E FILHO DE DAVI, PORQUE JOSÉ E DAVI JÁ
EXISTIRAM." (O Zóhar).
Quer dizer que os Dois Messias: o Messias da Casa de
Judáh e o Messias da Casa de José estarão atuando por
meio de Moisés ao final dos dias, que é esta "última
geração" na que agora nos encontramos.
Salmos 72:19: "... 'And blessed be His glorious Name for
ever and let the whole earth be filled with His glory; Amen
and Amen' (Tehilim 72:19), SINCE THE NAME OF HIS
GLORY, WHICH IS MALCHUT, IS BLESSED FROM
ZEIR ANPIN." (The Zohar).
Tradução:
Salmos 72:19: "... 'E bendito seja Seu Nome Glorioso para
sempre: E toda a terra seja cheia de Sua Glória. Amém e
Amém.' (Salmos 72:19), POSTO QUE O NOME DE SUA
GLÓRIA, QUE É MALJHUT [a Sagrada Shejináh], É
ABENÇOADO DE ZEIR ANPÍN." (O Zohar).

Aqui Maljhut é a Santa e Sagrada SHEJINÁH, que é
ABENÇOADA por Seu Esposo Espiritual ZEIR ANPÍN
que é Jacó, o Profeta Moisés, o Rei Salomão.
O Messias em Seu Nome "Yinnón" se refere ao Rei
Salomão que é Shilóh, Moisés, Zeir Anpín, "o Rei a quem
pertence A Paz".
Mas o Messias ou Shilóh reencarnado como o último
Libertador neste final dos tempos, é um aspecto mais
elevado da Alma do Profeta Moisés: A Neshamáh da
Neshamáh.
O Talmud de Babilônia diz que um dos nomes do Messias
é Shilóh:
"Qual é seu nome [do Messias]? - A Escola de Rabi Shila
disse: Seu nome é Shilóh, porque está escrito: Até que
venha Shilóh (Gênesis, 49:10)."
No Zóhar "o Grande Rabino Iluminado Simeón Ben
Jochai", explicando a Profecia de Gênesis 49:10, diz:
"O cetro não partirá de Judá nem o báculo do governante
dentre seus pés; 'o cetro' se refere ao Messias da casa de
Judá, e 'o báculo', ao Messias da casa de José. 'Até que
vem Shilóh': este é Moisés, sendo o valor numérico dos
nomes Shilóh [Schyloh] e Moisés [Mosheh] o mesmo." (O
Zohar, Volume I , Seção "Bereschit").
Claramente se ensina que "o cetro de Judá" se refere a um
Primeiro Messias, o "Messias da Casa de Judáh"; que o

"báculo" ou "bastão" do "legislador" ou "governante", se
refere a um Segundo Messias, o "Messias da casa de
José"; e que "Shilóh" (que é um diminutivo ou
"hipocorístico" de Salomão), é Moisés, ou um Terceiro
Messias, o Messias Profeta.
Ver, por favor, nosso estudo "Las Profecías sobre Los Tres
Mesías" [As Profecias sobre os três Messias] e "A Linha
Messiânica da Linhagem de Nosso Senhor Jesus O Cristo,
o Messias Celeste Melquisedeque, e os Três Messias."
Alguns creem que Shilóh se refere a Nosso Senhor JESUS
O CRISTO que é o Messias Supremo. Mas se se entende
que Shilóh se refere ao Profeta Moisés e ao Rey Salomão,
ficaria claro que Shilóh é diferente do Nosso Senhor Jesus
O Cristo:
"42 A rainha do Austro [a Rainha de Saba] se levantará no
juízo com esta geração, e a condenará; porque veio dos
confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão: E eis
que está aqui quem é maior do que Salomão.” (O Santo
Evangelho Segundo São Mateus: 12:42).
Nosso Senhor JESUS O CRISTO é "mais que
Salomão", Shilóh ou Moisés, que é Seu Pastor Fiel, Seu
Espírito Santo, o "Outro Consolador", enviado por Ele
para apascentar Seus Cordeiros e Suas Ovelhas.
Em nosso estudo "!Son Dos Profetas!" [São Dois
Profetas!], explicamos detalhadamente que o Profeta de
Deuteronômio 18:15 é o Profeta "IGUAL A" Deus, e que é
Nosso Senhor JESUS O CRISTO, em Hebraico YESHÚA

HA-MESSIAH. E que o Profeta de Deuteronômio
18:18-19, é o Profeta "IGUAL A" MOISÉS, o "outro
Consolador", "Menahem", o Pastor Fiel de YESHÚA HAMESSIAH, Nosso Senhor JESUS O CRISTO.
Sobre O PROFETA "IGUAL A" DEUS, encontramos Sua
promessa Cumprida, nas seguintes palavras:
"Esquadrinhai as Escrituras, porque a vós vos parece que
nelas tendes a vida eterna: E ELAS SÃO AS QUE DÃO
TESTEMUNHO DE MIM. E não queirais vir a mim, para
que tenhais vida. Glória dos homens não recebo. Mas Eu
vos conheço, que não tendes amor de Deus em vós. Eu
vim em nome de Meu Pai, e não me recebeis: se outro vier
em seu próprio nome, a aquele recebereis. Como podeis
vós crer, pois tomais a glória uns dos outros, e não buscais
a glória que de só Deus vem? Não penseis que Eu vos
tenho de acusar diante do Pai, há quem vos acusa,
MOISÉS, em quem vós esperais. PORQUE SE VÓS
CRÊSSEIS EM MOISÉS, CRERÍEIS EM MIM;
PORQUE DE MIM ESCREVEU ELE [Deuteronômio
18:15]. E SE A SEUS ESCRITOS NÃO CREIAIS,
COMO CREREIS EM MINHAS PALAVRAS?" (S. João,
5:39-47).
NOSSO SENHOR JESUS-CRISTO, QUE É O FILHO
UNIGÊNITO DO PAI CELESTIAL, E PORTANTO,
IDÊNTICO A "O SANTO, BENDITO SEJA", É "O
PROFETA"... "IGUAL A" DEUS…
ELE É quem falou a Moisés como está nas Sagradas
Escrituras, "PROFETA do meio de ti, dentre teus irmãos,

IGUAL A MIM, te fará surgir ADONAI teu Deus, a ele
devereis escutar…" (Deuteronômio 18:15).
Nosso Senhor JESUS O CRISTO é Maior que todos os
Profetas e que todos os Messias. ELE É "O Filho
Unigênito do Pai", e "o Melhor Filho do Pai" Celestial…
ELE VOLTARÁ PELA SEGUNDA VEZ, porém na
Futura Terra Prometida, despois do Cataclismo Final que
se avizinha quando houver Céus Novos e uma Nova
Terra…
Mas também deve Vir em nossos corações… Encarnar e
Nascer em nossos Corações, em nossas Almas, para
apagar e lavar completamente as "manchas" de nossos
pecados, de nossos erros… Ele se Encarna e Nasce no
Homem Verdadeiro, Real e Superior que alcançou
"Fabricar" dentro dele mesmo (por meio da prática
dos Três Fatores da Revolução da Consciência) "Os
Corpos de Ouro", O Templo de Ouro Interior, por meio da
prática dos Mistérios da Ciência e a Arte da Verdadeira
Gnose do Cristianismo Primitivo.
Os Três Messias, são Seus Mensageiros, que atuam sob as
ordens de Sua Suprema Vontade que é a do Pai Celestial.
No segundo caso, se fala de UM "PROFETA…, IGUAL A
TU…" Quer dizer, UM PROFETA IGUAL A MOISÉS…
Este último é O MESSIAS PROFETA das Profecias que
anunciam aos Três Messias e sua "chegada" nestes
Tempos do Fim.

(Parágrafos tomados da edição "Revisada e Ampliada em
30 de Outubro do ano 2002", "Os Três Messias
anunciados nos Textos Essênios de Qumrán" ("Livro
Quinto Índice, A Árvore Genealógica").
Na Toráh Samaritana, Shilóh é Salomão:
''While there is some difference of opinion about Gen.
xlix. 55 [10], which tells at what time the scepter shall
depart from Judah, there is light to be found in the form of
the name Shiloh. The Jews make it two words, but in the
Samaritan Torah it is but one word, and that is the name
Solomon. The characteristics which Jacob attributes to
Shiloh belong very well to the character of
Solomon." ("The Messianic Hope of the Samaritans", "by
Jacob, son of Aaron", "High Priest of the Samaritans",
"1907").
Tradução:
"Enquanto que há alguma diferença de opinião acerca de
Gênesis, 49. 55 [10], que nos fala a que tempo o cetro
partirá de Judah, há luz para ser achada na forma do nome
Shilóh. Os judeus o fazem de duas palavras, porém na
Torah Samaritana é uma palavra, e essa é o nome
Salomão. As características que Jacob atribui a Shilóh
pertencem muito bem ao caráter de Salomão." ("A
Esperança Messiânica dos Samaritanos", "por Jacó, filho
de Arão", "Alto Sacerdote dos Samaritanos", "1907").

Na Torah Samaritana traduzida ao Inglês os textos da
Profecia de Jacó do Livro do Gênesis 49:10, são os
seguintes:
* "A tribe shall no depart from Ye'ooda, and a legislator
from between his flags, until Sheelah comes. And to him
the nations will be surrendered." ("The Israelite Samaritan
Version of The Torah", "First English Translation...",
"Genesis 49:10").
Em uma nota na margem direita da anterior Primeira
Tradução ao Inglês, da Versão Israelita Samaritana da
Toráh, está escrito em Inglês:
"The Samaritan sages understood Sheelah as King
Solomon." *
* ("Os sábios Samaritanos entenderam a Sheelah como o
Rei Salomão.")
Sheelah ou Shela provém da raiz Hebraica "Shalah" que
significa a "Paz" e "Prosperar".
Sheelah, Shelah, (Shilóh ou Shalah), é o Rei Salomão de
acordo com os Sábios Samaritanos; e o Profeta Moisés de
acordo com o Rabino Simeón ben Yojai no Zohar.
A Profecia de Jacó sobre Shilóh, de Gênesis 49: 10, que
diz "Até que venha Shilóh", é interpretada em textos
Samaritanos, como:

"... até que Shilóh (Salomão) se levantará..." (De
"Fragmentos de um Tárgum Samaritano".)
No Talmud, entre os Samaritanos, no Zohar, e nos
ensinamentos de Isaac Luria, Shilóh é um nome do
Messias (o Talmud da Babilônia), um nome do Rei
Salomão (de acordo com os Samaritanos), e Moisés (assim
o afirma O Rabi Simeón ben Yojai, no Zohar, e Isaac Luria
em seus ensinamentos).
Isaac Luria, referindo-se à palavra "Shelah" a aplica tanto
ao nome de "Shilóh" (que é Salomão ou Moisés) como à
"Comunidade de Israel". E explica que enquanto Shilóh
está ainda crescendo é chamado "Shelah" ("Shalah"),
posto que está crescendo Oculto entre "Shelah" ou "a
Comunidade [a Igreja Espiritual] de Israel", mas uma vez
que chegou à "Idade Adulta" recebe a Letra "Yud" ("A Luz
Superior") e é chamado então "Schyloh":
"Shelah [Shalah] se mantém em exílio 'até que venha
Shiloh,' preenchido com a [Letra] Yud. Isto se refere ao
Messias, que possuirá a Alma de Moisés." (Isaac Luria).
Segundo a Gematria (método Qabbalístico que Interpreta
uma palavra ou frase pelo Valor Numérico de suas letras;
palavras de igual valor numérico de suas letras que se
Identificam reciprocamente), "... o valor numérico dos
nomes Shilóh (Schylóh) e Moisés (Moshéh, é) o
mesmo…" (Simeón Ben Yojai, O Zóhar, Volume I).

SchYLoH=Sch, Schin=300 + Y, Yod=10 + L, Lamed=30 +
H, Hé = 5 = 345 = MoSheH = M, Mem = 40 + Sch, Schin
= 300 + H, Hé = 5 = 345.
"... a palavra Schyloh (Shilóh) se soletra aqui com uma
yod (Y) e uma he (H), para referir-se ao Santo Nome
Superior, (Yah YH), pelo qual a Shejináh se
levantará,..." (O Zóhar, Volume II, "Vayehi").
***
"7 Ah, quão grande é aquele dia! Tanto, que não há outro
semelhante a ele: tempo de angústia para Jacó; mas
dela será livrado. 8 E será naquele dia, diz YHVH dos
Exércitos [Celestiais], que Eu quebrarei seu jugo de teu
pescoço, e romperei tuas ataduras, e estranhos não o
voltarão mais a pôr em servidão, 9 Senão que servirão a
YHVH seu Deus, e a Davi seu rei, o qual lhes levantarei.
10 Tu pois, servo meu Jacó, não temas, diz YHVH, nem
te atemorizes, Israel: porque eis que Eu Sou o que te
salvo de longe, e a tua semente da terra de seu
cativeiro; e Jacó voltará, e descansará e sossegará, e
não haverá quem lhe espante. 11 Porque Eu estou
contigo, diz YHVH, para salvar-te: e farei consumação
em todas as pessoas entre as quais te espalhei; em ti porém
não farei consumação, senão que te castigarei com
medida, e não te darei fim." (Livro do Profeta Jeremias
30:7-11). (Ver, por favor, nosso "Estudio del Comunicado
1612" [“Estudo do Comunicado 1612”]).
"7 Porém Eu vos digo a verdade: Vos é necessário que Eu
vá: porque se Eu não fosse, o Consolador não viria a vós;

mas se Eu for, vos enviarei ele. 8 E quando Ele vier
redimirá ao mundo de pecado, e de justiça, e de juízo: 9
De pecado certamente, porque não creem em Mim; 10 E
de justiça, porque vou ao Pai, e não me vereis mais; 11 E
de juízo, porque o príncipe deste mundo é julgado.
12 Ainda tenho muitas coisas que dizê-los, mas agora
não as podeis levar. 13 Porém quando vier aquele
Espírito de verdade, Ele vos guiará a toda verdade;
porque não falará de si mesmo, senão que falará tudo o
que ouvir, e vos fará saber as coisas que hão de vir. 14 Ele
me glorificará: porque receberá do meu, e vos fará saber.
15 Tudo o que tem o Pai, meu é: por isso disse que
receberá do meu, e vos fará saber." (O Santo Evangelho
Segundo São João 16:7-15).
"Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se
tiveres amor uns aos outros." (O Santo Evangelho
Segundo São João 13:35).
Jesus disse aos "príncipes dos sacerdotes e os anciões do
povo":
"... the Malchut Hashem will be taken from you and it will
be given to a people that produces its pri." (Orthodox
Jewish Bible).
{21:43} "... The kingdom of God shall be taken from
you, and given to a nation bringing forth the fruits
thereof." (Matthew, King James Version Bible 1611).

"... o reino de Deus [Malchut Hashem] vos será tirado, e
será dado a uma nação que dê os seus frutos." (O Santo
Evangelho Segundo São Mateus 21:43).

Jesus O Cristo Nosso Senhor se referiu aqui, não ao Povo
de Israel como um todo, senão às pessoas que naquela
época: "os príncipes dos sacerdotes e os anciões do
povo", rechaçaram Seus Ensinamentos. Mas a tomada do
Reino de Deus, se estendeu, despois e agora, a todas as
pessoas que rechaçaram e seguem rechaçando Seus
Ensinamentos da Maljhut de YHVH (O Reino de Deus).
E é dado "às nações que deem os seus frutos." Isto é
completamente ESOTÉRICO, porque DAR FRUTOS DO
REINO DE DEUS, não é questão de simples crenças, de
teorias, ou de somente dizer "Senhor, Senhor"...
"Frutos" têm a ver com "Árvore", e a sua vez "Árvore"
com "Semente"... Mas como aqui se trata é de "POVOS",
de pessoas ("POVO DE CASTIDADE"), a "Semente" que
produz Árvore que dê Frutos, não é outra que A
SEMENTE HUMANA... A SEMENTE SEXUAL. Aqui
está a Chave do Arcano da ALQUIMIA OU
TRANSMUTAÇÃO DA "ÁGUA" EM "VINHO" NAS
BODAS DE CANÁ.
O "ARCANO" da "Sabedoria Oculta", quer dizer "Arca de
Noé" à que entraram somente Casais de UM HOMEM E
UMA MULHER: Noé com Sua Esposa e Seus "Filhos"
cada um com Sua própria Esposa. Estes são os "Eunucos"
que GUARDAM OS SÁBADOS... que é O Pacto da Nova
Aliança:

"4 Porque assim disse YHVH aos eunucos que
guardarem Meus sábados, e escolherem o que Eu
quero, e abraçarem Meu pacto: 5 Eu lhes darei lugar em
Minha casa e dentro de Meus muros, e nome melhor que o
de filhos e filhas; nome perpétuo lhes darei que nunca
perecerá." (Livro do Profeta Isaías 56: 4,5).
"Porque... há eunucos que fizeram a si mesmos eunucos
por causa do reino dos céus; o que possa ser capaz disso,
seja-o." (O Santo Evangelho Segundo São Mateus 19: 12).
As palavras "os eunucos que guardarem meus
sábados,..." são explicadas esotericamente pelo Rabino
Simeón ben Yojai no Zohar:
"... Rabi Simeón disse: Este tema já o consideraram os
membros da Companhia [os Iniciados], porém não o
explicaram suficientemente. Os "eunucos" são, em
realidade, estudiosos da Toráh, que se fazem "eunucos"
durante os seis dias da semana em consideração à Toráh,
e nas noites de Sábado têm sua união conjugal [a união
sexual com sua própria esposa sem ejacular o sêmen ou
"Água" e transmutando-o no "Vinho" da Santa
Alquimia], porque apreendem o mistério superior do
momento justo quando a Matrona (a Shejináh) se une com
o Rei. Tais adeptos da ciência mística concentram seus
corações na união Divina, na Fé de seu Senhor, e são
abençoados em sua própria união..." (Simeón ben Yojai,
no Zohar).
Quer dizer, se trata da união sexual e amorosa do homem e
da mulher, com pureza, SEM FORNICAR (quer dizer,

sem ejacular NUNCA o Sêmen, porque são "Eunucos"), e
transmutando a força sexual em Energia Criadora, que é o
segredo do Pacto da Nova Aliança e de fazer a si mesmo
"Eunuco" por causa do Reino dos Céus. "O que possa ser
capaz disso, seja-o." (Ver, por favor, nosso estudo: "Os
Três Fatores da Revolução da Consciência").
***

Ao

escrever este estudo não dou importância a minha
imperfeita e vã pessoa de barro que é uma sombra
pecadora. Mas é meu Dever Fazer que a Luz de meu Pai
Interior e Celestial, Brilhe, dando Testemunhos para
iluminar o entendimento dos que Aspiram Seguir ao Cristo
e a Caminhar pelo Único Caminho que é a Verdade e é a
Vida.
Ainda que este trabalho esteja escrito para toda a Pobre
Humanidade Doente, são necessários alguns
conhecimentos básicos da Kabbaláh ou Tradição Esotérica
da Toráh ensinada pelo Grande Rabino Iluminado Simeón
ben Yojai e os Rabinos do Zóhar, por Isaac Luria, pelo
V.M. Samael Aun Weor, pelo V.M. Rabolú, e de alguns
dos testemunhos escritos pelo V.M. Thoth-Moisés.
No que nos foi possível explicamos o significado das
palavras Hebraicas e da Kabbaláh Esotérica que aparecem
em cada parágrafo.
Este estudo é extenso e erudito... Mas não de uma
erudição intelectual, senão Esotérica. Não é um trabalho
de só leitura, senão de estudo, reflexão e meditação. Não
se trata de uma erudição meramente intelectual, senão da

Erudição Iluminada com a Inteligência do Espírito Santo e
com A Gnose ou Conhecimento Salvador ("a Sabedoria
Oculta" ou Esotérica) do Evangelho Eterno.
"... O Spiritualis intellectus é próprio do Espírito Santo;
como este procede do Pai e do Filho, assim o Spiritualis
intellectus procede dos dois Testamentos." (Joaquín de
Fiore, 'Concord. f. 18 a, io a; Apocal. f. 9.').
"O Spiritualis intellectus devorará como um fogo a letra
do Evangelho." (Joaquín de Fiore, 'Concord. f. 7 a.').
"Nisto consiste finis perfectionis nostrae ('Concord. f. 6
b.')."
"... o que verdadeiramente queria expressar Joaquín de
Fiore, era que somente na Terceira Era [na que agora
estamos], a do Espírito, se realizariam os mistérios do
Novo Testamento. Seria uma Idade... precedida de
catástrofes, que seria de finalidade purificadora, e graças a
elas os homens (alguns poucos homens e mulheres)
esqueceriam o pecado e tomariam um caminho reto..."
"Para Joaquín de Fiore o Terceiro Evangelho [quer dizer, o
Evangelho da Terceira Era] não podia constituir-se de
nenhum modo em um novo livro, senão na interpretação
das mensagens... " "... não haverá nova literatura senão
que se conhecerá a fundo a já existente...".
“O Evangelho Eterno é, pois, a concepção Joaquinista [de
Joaquín de Fiore] no mais sublime sentido espiritual do
Evangelho de Cristo. O Espírito Santo tomará do
Evangelho de Cristo este sentido e o confiará aos

integrantes da Ordem do Terceiro Período [nesta época]
por meio do donum contemplationis et spiritualis
intellectus ou ignis divinus. [*] Esta Ordem terá o
encargo de pregar o Evangelho Eterno a todo o
mundo. O resultado será a conversão dos Pagãos,
Hebreus (Concord. 85 a.; 60 a, 112 b.), Gregos, e
finalmente de todo o mundo." ("Concord. f. 96 a.;
ÀLKG. I, 50 ss.").
[*] O Dom da Contemplação e Inteligência Espiritual ou
Fogo Divino.
Estas Profecias do Abade Cisterciense Joaquín de
Fiore "de Espírito Profético dotado", como assim o
chamou "o Sumo Poeta" Dante Alighieri, se estão
cumprindo admiravelmente, maravilhosamente. Muitos
Hebreus (Judeus Messiânicos e Ortodoxos), estão
reconhecendo em Israel e em muitos Países, a Nosso
Senhor Jesus O Cristo, Yeshua HaMashiach, como O
Messias Supremo, o Filho Unigênito de Nosso Pai que
está nos Céus.
"... para que creiais [tenhais Fé] que Jesus [Yeshúa] é o
Cristo [o Messias], o Filho de Deus; e para que crendo
[tendo Fé], tenhais Vida em Seu Nome." (O Santo
Evangelho Segundo São João, 20:31).
O seguinte passo é reconhecer a Shilóh (SchYLoH=345)
que é Moisés [MoShéH=345) como o "outro Consolador",
o Espírito Santo do Pai e do Filho, prometido e enviado
por Nosso Senhor Jesus O Cristo (YESHUA HA

MESSIAH ou Yeshua HaMashiach), nesta "Última
Geração...".
"... É difícil para muitas pessoas boas na sociedade
entender a pessoa do Messias. A liderança e um Messias
de carne e osso é difícil de aceitar para muitos na
nação..."; e principalmente ainda tratando-se de um
(verdadeiro) Messias encarnado no tempo presente e
nascido no Tronco Latino dos Andes...
Nesta "última geração" a "Linhagem Messiânica" é
segundo o Espírito: a "Linhagem da Mulher" de Gênesis
3:15, e da Mulher Vestida de Sol do Apocalipse 12:
"1 E UM grande sinal apareceu no céu: uma mulher
vestida do sol, e a lua debaixo de seus pés, e sobre sua
cabeça uma coroa de doze estrelas. 2 E estando grávida,
clamava com dores de parto, e sofria tormento por parir.3
E foi visto outro sinal no céu: e eis que um grande dragão
vermelho, que tinha sete cabeças e dez chifres, e em suas
cabeças sete diademas. 4 E sua cauda arrastava a terça
parte das estrelas do céu, e as lançou na terra. E o dragão
parou diante da mulher que estava para parir, a fim de
devorar a seu filho quando houvesse parido. 5 E ela pariu
um filho varão, o qual havia de reger todas as nações com
vara de ferro: e seu filho foi arrebatado para Deus e a seu
trono. 6 E a mulher fugiu ao deserto, onde tem lugar
aparelhado com Deus, para que lá a mantenham mil
duzentos e sessenta dias. 7 E foi feita uma grande batalha
no céu: Miguel e seus anjos lutavam contra o dragão; e
lutavam o dragão e seus anjos." (Apocalipse 12:1-7).

"... na Profecia da mulher e o Dragão, (Apocalipse, 12) o
Dragão é Egito, a mulher coroada com uma coroa de
doze estrelas e sofrente na peregrinação é a Igreja dos
Hebreus na escravidão e na aflição, e o jovem varão com
a vara de ferro é Moisés com sua vara. O Faraó Dragão
estava disposto a devorar ao filho varão [a Moisés] tão
logo nascesse. O menino foi preservado e foi arrebatado
até o trono dos Hebreus [como o Guia da Comunidade],
os magos e a multidão do Egito foram vencidos por
Michael, e os Hebreus fugiram até o deserto [do Caminho
Esotérico], nas asas da águia [da Shejináh]. " (Sir Isaac
Newton, em "O Primeiro Livro concernente à Língua dos
Profetas", "Capítulo IV", "Descrição da Profecia do Livro
Comido"). [Os textos entre colchetes são nossos].
Esta Profecia do Apocalipse 12 é, evidentemente, para este
final dos tempos. Sir Isaac Newton (1642-1727), situa ao
Profeta Moisés encarnado em pleno "Apocalipse" e o
descreve como "o jovem varão com a vara de ferro". "O
Jovem" se refere kabalisticamente ao Jovem EnochMetratón, e "a Igreja dos Hebreus" a sua Comunidade do
Deserto.
Isaac Newton foi Kabalista, conheceu e estudou o Zohar
do Rabino Simeón ben Yojai:
"... Simeone Ioachide quem composuisse librum
fama est..." "... Cabalæ compendia quæ in
Soharistico continentur: deinde commentarios in
Zenuitha & Idra Rabba & Idra Suta..." [*] (Sir
Newton: "Authores notandi").
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opere
libros
Isaac

[*] "Siphra Dtzenioutha" or "The Book of Concealed
Mystery" ("El Libro del Misterio Oculto") [O Livro do
Mistério Oculto]. "Ha Idra Rabba Qadisha" or "The
Greater Holy Assembly" ("La Gran Asamblea Sagrada")
[A Grande Assembleia Sagrada]. "Ha Idra Zuta Qadisha"
or "The Lesser Holy Assembly" ("La Asamblea Sagrada
Menor")[A Assembleia Sagrada Menor].
Na obra "A Esperança de Israel", escrita em Amsterdã,
por "Menasseh Ben Israel" (Sábio Hebreu de origem
Portuguesa, muito Erudito, Poliglota, Comentarista dos
Livros Sagrados e do Talmud), Menasseh ben Israel,
despois de fazer uma longa exposição sobre os lugares do
Planeta onde poderiam haver se refugiado "As Tribos
perdidas de Israel", define mais adiante em seu livro a "...
a opinião de nosso Montezinos, como [a] mais
provável,...", em referência aos Israelitas Pré-colombianos
que ele encontrou nas Cordilheiras dos Andes na
Colômbia, que já se encontravam ali, preparando "A
Esperança de Israel"...A obra contém o relato do Judeu
"Aharón Levi" (que se fazia chamar Antônio de
Montezinos) sobre o encontro que teve com
aproximadamente uns 300 "filhos de Israel" nas
Montanhas da Cordilheira da Antiga Antioquia, na
Colômbia, pelo ano de 1642.
O encontro de Aharón Leví com os Israelitas Précolombianos dos Andes foi pelo ano de 1642 em que
nasceu Isaac Newton.
Ver, por favor, nossos estudos: ¡Son Dos Profetas![São
Dois Profetas!] , Elul 5760 e Sexto Milenio [Elul 5760 e o

Sexto Milênio], La Línea del Linaje Mesiánico [A Linha
da Linhagem Messiânico], Isaac Luria e Hayyim Vita
[Isaac Luria e Hayyim Vita] , La Resurrección de AdamMoisés [A Resurreição de Adão-Moisés] , Israelitas
Precolombinos de los Andes [Israelitas Pré-colombianos
dos Andes], entre outros estudos; ainda que não haverá de
faltar a exclamação: "¿Qué? ¿Éste es el Mesías?" ["Que?
Este é o Messias?"]

- II A Neshamáh da Neshamáh
A

"Última Geração" é esta "Geração" deste final dos
tempos nos quais nos encontramos agora.
"Neshamáh" significa Alma Superior, depois do Nefesh e
do Rúaj.
Na Kabbaláh a Alma tem cinco níveis: Nefesh (Alma
Inferior), Rúaj (Alento, Espírito), Neshamáh (Alma
Superior), Hayyáh (Vida-Força), Yehiidáh (Única, o mais
Elevado Nível da Alma).
Em nosso corpo humano, Nefesh tem seu assento no
fígado e no sangre; Rúaj no coração; e Neshamáh no
cérebro. Hayyáh e Yehiidáh são Luzes Circundantes que
envolvem interiormente e exteriormente ao Iniciado que as
Encarnou.
A correspondência dos Cinco Níveis da Alma com as Dez
Sephirot da Kabalística Árvore da Vida, é a seguinte:
Nefesh com a Sephiráh Maljhut.
Rúaj com a Sephiráh Tiféreth.
Neshamáh com a Sephiráh Bináh.
Hayyáh com a Sephiráh Jojmáh.
Yehiidáh com a Sephiráh Kether.
No Zohar a Neshamáh da Neshamáh ou "Alma da Alma"
é "a Luz de Hayyáh" ("Vivente", "Vida"), que se
corresponde com a Alma no Nível da Sephiráh Jojmáh

da Árbol de la Vida de la Kabbaláh [Árvore da Vida da
Kabbaláh].
Mas em um nível Superior e no mais Elevado, "a
Neshamáh da Neshamáh" é a Alma no Nível de Kether, do
Pai, o Santo Ancião dos Dias, chamada Yehiidah ("Única",
"que corresponde ao nível chamado 'Adam Kadmon' 'Homem Primordial'...") que o Profeta Moisés
Reencarnado na "última geração" com a Ajuda de Deus A
Encarna, depois da Ressurreição de Adão-Moisés, uma
vez realizado o "Tikkun" ("Correção" o "Restauración"
del Moisés interior ["Restauração" do Moisés interior])
total, completamente, de todas e de cada uma das Partes
do Ser, com a Ajuda de Deus.
"... o Mashiah [Messias] é a Neshamáh da Neshamáh [a
Alma da Alma] de Moshéh [Moisés]..." (Ensinamentos de
Isaac Luria).
Messias, em Hebraico "Messiah", "Mashiach", significa
"Ungido", e equivale a Cristo, em Grego "Christos".
Um Iniciado ou "Menino" (aos Iniciados esotericamente
se lhes chama "Meninos"), seja Homem ou Mulher, que
por seu trabalho com Os Três Fatores da Revolução da
Consciência, contínuo, permanente, durante toda a vida,
encarna em seu coração ao "Salvador" ou Jesus (Yeshúa,
em Hebraico) interior, se converte portanto, em um
verdadeiro Messias, Ungido ou Cristo.
O Cristo Interior é o único e verdadeiro Mestre.

Somente um Iniciado que encarnou ao Messias ou Cristo
Interior pode ser chamado apropriadamente Mestre ou
Rabi... Este é o Ensinamento de Nosso Senhor Jesus O
Cristo:
"8 Mas vós, não queirais ser chamados Rabi; porque um
só é vosso Mestre, o Cristo; e todos vós sois irmãos. 9 E
vosso pai não chameis a ninguém na terra; porque um só é
o vosso Pai, o qual está nos céus. 10 Nem sejais
chamados mestres; porque um só é vosso Mestre, o
Cristo." (O Santo Evangelho Segundo São Mateus
23:8,9,10).
O Cristo Interior é o Mestre. A pessoa que não tem
encarnado ao Cristo ou Messias Interior, não deve de ser
chamada nem Mestre, nem Rabi.
Entre os Iniciados Cristificados, tudo é Hierarquizado, e a
maior e mais elevada Hierarquia de todos os Mestres
Cristificados é Nosso Senhor JESUS O CRISTO, porque
Ele É o Filho Unigênito do Pai Celestial. Mas com Ele
está Seu Espírito Santo ou o "outro
Consolador" ("Menahem" em Hebraico), o "outro
Confortador", que provém do Pai e do Filho e é, também
Uma Unidade, "Uma Mesma Coisa" e Consubstancial com
O Pai e com O Filho. "E estes Três São Um."
"Porque três são os que dão testemunho no céu, o Pai, o
Verbo, e o Espírito Santo: e estes três são um." (A
Primeira Epístola Universal de São João Apóstolo 5:7).

O Messias Supremo ou Nosso Senhor Jesus O Cristo já
veio faz uns dois mil anos, e voltará na futura Raça depois
do cataclismo final que se avizinha.
O Filho do Homem que vem sobre as Nuvens do Céu são
Mestres Cristificados ou Verdadeiros Filhos do Homem
que virá de outros Planetas Superiores em suas Astronaves
de Luz a resgatar aos Homens e às Mulheres que, havendo
eliminado pelo menos os 50% dos defeitos psicológicos
que carregamos em nosso interior, hajam recebido
espiritualmente e em suas testas o Sinal do Cordeiro que
é La Cruz Tau [A Cruz Tau].
"As Nuvens" simbolizam também "As Nuvens do
Esoterismo", as explicações esotéricas da Sagrada Toráh
contidas nos ensinamentos do Zohar do Grande Rabino
Iluminado Simeón ben Yojai, e nos ensinamentos de Isaac
Luria, que o Filho do Homem ou o Cristo Interior
encarnado no V.M. Samael Aun Weor, no V.M. Rabolú, e
no V.M. Thoth-Moisés, está entregando a toda a Pobre
Humanidade Doente.
A "Nuvem" representa a Sagrada Shejináh (o Aspecto
Feminino de Deus, chamada A Presença de Deus e
a Glória de Deus), já como Deusa-Mãe (Nossa Mãe
Divina Kundalini), já como Deusa-Esposa (Nossa Alma
Espiritual).
Mas neste final dos tempos, o Messias esperado, chamado
"Bar Nafle" ou "O Filho da Nuvem", vem no "outro
Consolador" que é o Espírito Santo ou "Menahem" como
o Profeta Moisés ou Shilóh reencarnado "na última

geração", para dar Testemunhos de Nosso Senhor Jesus O
Cristo, do Messias Celeste Melquisedeque, e dos Los Tres
Mesías [Três Messias] anunciados nos Textos Essênios de
Qumrán: O Messias Rei Sacerdote Guerreiro que é o
Quinto Anjo do Apocalipse e o verdadeiro Avatara de
Aquário Nosso V.M. Samael Aun Weor; do Messias Rei
Governante ou o Profeta Elias e Novo Arão reencarnado
em Nosso V.M. Rabolú; e do Messias Rei Profeta, o
Profeta Moisés ou Shilóh, reencarnado no V.M. ThothMoisés.
"Rabi Nahman disse a Rabi Isaac:
- 'Escutaste quando virá Bar Nafle?'
- 'Quem é Bar Nafle?', perguntou.
- 'O Messias', respondeu.
- 'Chamas ao Messias Bar Nafle?'
- 'Assim é', replicou, 'como está escrito': 'Naquele dia Eu
[Zeir Anpín] levantarei a sukkáh [cabana, choça, barraca,
tabernáculo, vivenda] de Davi ha-nofelet [que está caída].
(Amós 9:11).' " (Talmud da Babilônia, Tratado Sanedrín
96b e 97a).
"Nafle" significa "Nuvem" em Aramaico. "Bar Nafle"
significa "Filho da Nuvem" ou "Filho das Nuvens", "Filho
da Shejináh”.
"Bar Nafle", o "Filho das Nuvens" da Sagrada Shejináh, é
o Filho do Homem do Livro do Profeta Daniel, que
chegou até o Santo Ancião dos Dias, até Seu Pai Interior e
Celestial:
"13 Olhava eu na visão da noite, e eis que nas nuvens do
céu como um Filho de Homem que vinha, e chegou até
o Ancião de grande idade, e fizeram-lhe chegar diante
Dele. 14 E lhe foi dado senhorio, e glória, e reino; e todos

os povos, nações e línguas lhe serviram; seu senhorio,
senhorio eterno, que não será transitório, e seu reino que
não se corromperá." (Daniel 7:13-14).
No "Livro 1 de Enoque", a Enoque se chama "Filho do
Homem", onde o Santo, Bendito Seja Seu Nome, lhe diz a
Enoque:
"- Tu és o Filho do Homem que nasceste para a Justiça;
ela morou em ti, e a Justiça do 'Princípio [ou Ancião] de
Dias' não te deixará.
E acrescentou:
- Ele invoca para ti a paz em nome do século vindouro,
pois daí saiu a paz desde a criação do mundo, e assim será
contigo pelos séculos dos séculos. Todos marcharão por
teu caminho, não deixando-te a justiça nunca. Contigo será
sua morada, contigo sua sorte, e de ti não se separarão
pelos séculos dos séculos. Haverá assim duração de dias
(na época) desse Filho do Homem, e terão os justos a paz
e irão pelo caminho reto em nome do Senhor dos espíritos
eternamente." ("Livro 1 de Enoque", Capítulo 71).
Nos Quatro Evangelhos consta que Nosso Senhor Jesus O
Cristo se chamou a si mesmo “O Filho do Homem".
"O Filho do Homem" é também Enoque ou HenochMetratón.
"O Filho do Homem" é todo Iniciado Cristificado.

"O Filho do Homem" são as Humanidades Cristificadas de
outros Planetas Superiores.
No livro "Shaar haGilgulim" ("A Porta das
Reencarnações") com os ensinamentos de Isaac Luria,
está escrito de Enoque:
"Enoque foi Mattatrón."
"Enoque tomou a Zehira Ila'a de Adão HaRishon, que é
até a Neshamáh de Atziluth; Ele foi um Anjo da parte de
sua raiz."
"Zehira Ila'a" é a Alma do Primeiro Adão ou Adão
Primordial do Mundo Kabalístico de Atziluth, que é,
depois do Mundo de Adam Kadmon (O Infinito ou Ain
Soph), o Mundo mais elevado dos Quatro Mundos da
Kabbaláh: Atziluth (o Mundo de Emanação), Beriyáh (o
Mundo de Criação), Yetziráh (o Mundo de Formação),
Asiyáh (o Mundo de Ação).
"Uma parte da Neshamáh de Atziluth foi recebida por
Enoque filho de Yered [*] (Gênesis 5:18), e portanto, Ele
foi um Anjo Celestial chamado 'Mattatrón', como é
sabido."
[*] "Yered" ou "Jered" significa literalmente "descenso",
para indicar "que a Shejináh desceu à Terra por dez
passos" ou "Yeridot".

"José O Justo [o Filho de Jacó] mereceu receber a
Neshamáh de Enoque..."
"Esta Neshamáh de Enoque também reencarnou em
Yishmael Filho de Elisha, o Grande Sacerdote..."
"Eliseu [o Profeta] foi da raiz de Enoque chamado
'Mattatrón' que foi do lado da Neshamáh de Atziluth
chamada a 'Zehira Ila'a of Adam HaRishon.' Portanto, Ele
necessitou tomar o Nefesh de Nadav e Abihu, que foi o
Nefesh da Zehira Ila'a de Adão, que estava no [Profeta]
Elias. Posto que Elias mereceu o Ruaj da Zehira
Ila'a como foi mencionado antes, ele [Eliseu] disse 'teu
Espírito seja meu.' (2 Reis 2: 9)."
"Nefesh" é o nível inferior dos cinco níveis da Alma.
"Zehira Ila'a" é a Alma do Primeiro Adão.
De Enoque está escrito:
"Caminhou, pois, Enoque com Deus, e desapareceu,
porque lhe levou Deus" (Gênesis 5:24).
O Zohar nos transmite as seguintes explicações esotéricas:
"69. Está escrito. 'E Enoque caminhou com o
Elohim' (Gênesis 5:24) e também, 'Instrui (Hebraico
Chanoch) a um menino no caminho que ele
irá' (Provérbios 22:6), SIGNIFICANDO aquele certo
menino QUE É O ANJO METRATÓN. ESTE É O
SIGNIFICADO DO VERSO. ENOQUE SE

CONVERTEU EM UM MENINO, METRATÓN; 'com
o Elohim', SE REFERE A MALJHUT e não com Yud Hei
Vav Hei QUE É ZEIR ANPÍN, PORQUE ELE CHEGOU
A SER UM SERVIDOR DE MALJHUT. 'E ele não
estava' (Gênesis 5:24) QUE SIGNIFICA QUE ele já não
estava sob o nome de Enoque, 'porque Elohim o tomou
para ele', para ser chamado em Seu nome, PORQUE ELE
CHEGOU A SER UM ANJO DE ELOHIM." (O Zohar).
"85. 'Porque o vento (espírito) passou sobre ele e já não
está.' Este é o celestial oculto Espírito Santo, que está
escondido de tudo, A SABER O ESPÍRITO DE BINÁH,
que absorve a METRATÓN e logo 'não está.' E este é o
segrego de Enoque, acerca do que a Escritura diz: 'E ele
não estava, porque Elohim o tomou para ele.' (Gênesis
5:24). A referência aqui é ao Elohim elevado, A SABER
BINÁH, quem é um Espírito Superior, escondido e
oculto. '... e seu lugar não é conhecido mais': Este é o
pequeno espírito DE METRATÓN que es absorvido pelo
espírito superior DE BINÁH." (O Zohar).
Retomando a explicação das palavras: "Naquele dia Eu
[Zeir Anpín] levantarei a sukkáh [cabana, choça, barraca,
tabernáculo, vivenda] de Davi ha-nofelet [que está caída].
(Amós 9:11)", "Sukkah" (Hebraico) significa "Cabana",
"Choça", "Tabernáculo", e pode referir-se à "Comunidade
de Israel" em sentido genérico, mas também,
individualmente à Humana pessoa de um Iniciado.
Em outro significado, "Sukkah" se refere aos
Bodhisattwas de Israel ou Jacó (reencarnado depois como
o Profeta Moisés) e a sua Shejináh reencarnada em sua

Amada Esposa. Neste final dos tempos, ambos
Bodhisattwas estavam caídos, mas agora, graças ao Céu,
estão já levantados. Neste sentido a Sukkah de Davi que
estava caída, foi novamente levantada, graças a Deus.
As palavras "Eu levantarei" se referem à Encarnação do
Cristo Interior em "Bar Nafle" ou o "Filho da Nuvem" (o
Filho da Santa Shejináh que é BINÁH Nossa Mãe Divina
ISIS-MINERVA-NEITH), e em sua Amada Esposa a
Nukváh, Maljhut, a Virgem de Israel que estava caída no
Exílio, que Ele (Zeir Anpín, Seu Esposo, o V.M. ThothMoisés) a levantou.

- III Até que Shilóh (Salomão) se Levantará
(Tárgum Samaritano)
Quando a Alma do Profeta Moisés se reencarnou como o
Rei Salomão, seu Bodhisattwa caiu. Por isso diz o Targum
Samaritano "... até que Shilóh (Salomão) se levantará..."
Nosso V.M. Samael Aun Weor explicou no ano de 1958
(no Livro "A Mensagem de Aquário") que Azazel foi o Rei
Salomão e que o Bodhisattwa caído de Azazel se
levantaria em um futuro não muito distante.
"Azazel é um Egrégoro que prestou grandes serviços à
humanidade."
"Azazel foi o Rei Salomão. O Boddhisatwa de Azazel está
caído atualmente; porém é lógico que em um futuro
próximo, esse Boddhisatwa se levantará do barro da
terra." (V.M. Samael Aun Weor, "A Mensagem de
Aquário", capítulo XXVI. Obra escrita pelo Mestre no ano
1958, segundo consta na página 89, do capítulo XVI).
Para os Cristãos Primitivos o entendimento sobre Azazel
está claramente explicado na "Epístola de
Barnabé" escrita por volta dos anos 100-130 de nossa Era
Cristã, e foi incluída nas Sagradas Escrituras nos
primeiros séculos do Cristianismo.
Mesmo tendo sido atribuída ao Apóstolo Barnabé, como
assim o afirmaram Clemente de Alexandria (que a cita

abundantemente em suas "stromata"), e Origens, ou que os
modernos eruditos lhe deem outra origem, é
indiscutivelmente um documento autêntico que transmite
tradições Judias e Cristãs dos primeiros tempos do
Cristianismo.
No século VI formava parte como obra canônica no
"Codex Claromontanus”.
Inclusive no século IX, na "Estequiometria de São
Nicéforo", Patriarca de Constantinopla, a "Epístola de
Barnabé" estava incluída no cânone das Escrituras
Sagradas.
Na "Epístola de Barnabé", o Macho Caprino Azazel é
interpretado como "outra figura de Jesus”.
Incluímos aqui, seguidamente, uma tradução direta do
Grego ao Espanhol de alguns dos parágrafos da "Epístola
de Barnabé" (onde se interpreta o sacrifício expiatório
dos dois Machos Caprinos mencionados no Livro do
Levítico, capítulo 16), de uma transcrição do Manuscrito
Sinaítico comparada com a tradução ao Inglês, do
livro "The Epistle of Barnabas from the Sinaitic
Manuscript of the Bible…, by Samuel Sharpe", "1880". A
transcrição direta do Grego foi realizada por nossa
apreciada Irmã a Sra. Elena Papagiannopoulou com a
colaboração de nossos apreciados Irmãos: Fabrizio Bignoli
e sua Esposa a Sra. Monica Viotti, e de Manuel Coello
Arias e sua Esposa a Sra. María Antonia Manzanares, de
nossa querida Comunidade:

"... Atended a lo que mandó: 'Tomad dos machos
cabríos, hermosos e iguales, y ofrecedlos. Y tome el
sacerdote a uno para el holocausto y al otro para la
expiación de los pecados.' ¿Y qué harán con el otro?
'Maldito -dice Él- es el otro,' (Atended cómo se manifiesta
aquí la figura de Jesús,) 'y escupidle todos y pinchadle y
poned en torno a su cabeza la lana púrpura y de este modo
sea arrojado al desierto.'
Y cuando esto sea cumplido, el que lleva el macho cabrío
lo conduce al desierto, le quita la lana y la coloca sobre
una zarza, llamada Rachel [Rajel], cuyos frutos solemos
comer cuando los hallamos en el campo. De ahí resulta
que sólo los frutos de la zarza son dulces. ¿Qué quiere
decir esto? Observad el uno puesto sobre el altar y el otro
maldecido y que el maldecido es coronado porque a partir
de ahora lo verán llevando sobre su cuerpo una vestidura
talar de púrpura y dirán: '¿No es éste a quien nosotros un
día crucificamos y menospreciamos y sobre quien
escupimos? Verdaderamente, éste es el que decía ser el
Hijo de Dios. ¡Pues cuán semejante a Él es!' Para esto
[mandó] que los machos cabríos fueran semejantes,
hermosos, iguales, para que cuando lo vean venir,
entonces, se asombren por la semejanza del macho cabrío.
Por lo tanto, veis vosotros en el macho cabrío la figura de
Jesús y lo que tenía que sufrir. ¿Y por qué motivo pone la
lana en medio de las espinas? He ahí otra figura de Jesús
puesta para la iglesia; porque el que quiere llevar la lana
púrpura, tiene que sufrir muchas cosas por lo terrible que
son las espinas, y sólo él que pasó tribulaciones podrá
apoderarse de ella. Así, Él dice: 'Los que quisieren verme

y alcanzar mi reino, han de pasar por tribulaciones y
sufrimientos antes de poder recibirme.' " (Del libro "The
Epistle of Barnabas from the Sinaitic Manuscript of the
Bible…, by Samuel Sharpe".)
EM PORTUGUÊS:
"... Atendei ao que mandou: 'Tomai dois machos
caprinos, formosos e iguais, e vos oferecei. E tome o
sacerdote a um para o holocausto e ao outro para a
expiação dos pecados.' E que farão com o outro? 'Maldito
-diz Ele- é o outro,' (Atendei como se manifesta aqui a
figura de Jesus,) 'cuspi-lhe todos e espeta-lhe e colocai em
torno da sua cabeça a lã púrpura e deste modo seja lançado
ao deserto.'
E quando isto seja cumprido, o que leva o macho
caprino o conduz ao deserto, lhe tira a lã e a coloca sobre
uma sarça, chamada Rachel [Raquel], cujos frutos
costumamos comer quando os achamos no campo. Daí
resulta que só os frutos da sarça são doces. Que quer dizer
isto? Observai um posto sobre o altar e o outro maldito e
que é amaldiçoado, é coroado porque a partir de agora o
verão levando sobre seu corpo uma vestimenta talar de
púrpura e dirão: Não é este a quem nós um dia
crucificamos y menosprezamos e sobre quem cuspimos?
Verdadeiramente, este é o que dizia ser o Filho de Deus.
Pois Quão semelhante a Ele é!' Para isto [mandou] que os
machos caprinos fossem semelhantes, formosos, iguais,
para que quando o vejam vir, então, se assombrem pela
semelhança do macho caprino.
Portanto, vede vós no macho caprino a figura de Jesus e o
que tinha que sofrer. E por que motivo põe a lã no meio
dos espinhos? Eis aí outra figura de Jesus posta para a

igreja; porque o que quer levar a lã púrpura, tem que sofrer
muitas coisas pelo terrível que são os espinhos, e só ele
que passou tribulações poderá apoderar-se dela. Assim,
Ele diz: 'Os que quiserem me ver e alcançar meu reino,
hão de passar por tribulações e sofrimentos antes de poder
receber-me.' " (Do livro "The Epistle of Barnabas from the
Sinaitic Manuscript of the Bible…, by Samuel Sharpe".)
A "Epístola de Barnabé" foi considerada uma obra que
formando parte da Bíblia, seguia imediatamente ao "Livro
da Revelação" ou Apocalipse de São João de Patmos.
O "Macho Caprino" (Azazel) do Livro do
Levítico que "levará sobre si todas as iniquidades
deles", é idêntico ao Servo Sofrente de Isaías que "levará
as iniquidades deles":
"E lançará sortes Arão sobre os dois machos de caprinos; a
uma sorte por YHVH, e a outra sorte por Azazel" (Levítico
16: 8).
"E porá Arão ambas as mãos suas sobre a cabeça do
macho caprino vivo, e confessará sobre ele todas as
iniquidades dos filhos de Israel, e todas as suas
rebeliões, e todos os seus pecados, colocando-os assim
sobre a cabeça do macho caprino, e o
enviará [expulsará] ao deserto pela mão de um homem
destinado para isto. E aquele macho caprino [para
Azazel] levará sobre si todas as iniquidades deles à terra
inabitada; e deixará ir o macho caprino pelo
deserto." (Levítico, 16: 21-22).

"... Com tudo isso YHVH quis quebrantá-lo,
sujeitando-lhe a padecimento. Quando houver posto sua
vida em expiação pelo pecado, verá linhagem, viverá por
longos dias, e a vontade de YHVH será em sua mão
prosperada. Do trabalho de sua alma verá e será saciado;
com seu conhecimento [Gnose] justificará meu servo justo
a muitos, e ele levará as iniquidades deles..." (Isaías 53,
10-11).
Ambos os parágrafos se interpretam, esotericamente, entre
si. Ambos se referem a nosso Senhor Jesus O Cristo; e
ambos também se referem a Azazel... Interpretação que
está de acordo com a da "Epístola de Barnabé".
O termo "Azazel" é explicado no Dicionário Bíblico em
Inglês: "Easton's Bible Dictionary", com as seguintes
palavras:
"Azazel" (Lev. 16:8, 10, 26, Revised Version only here;
rendered "scape-goat" in the Authorized Version). This
word has given rise to many different views. Some Jewish
interpreters regard it as the name of a place some 12 miles
east of Jerusalem, in the wilderness. Others take it to be
the name of an evil spirit, or even of Satan. But when we
remember that the two goats together form a type of
Christ, on whom the Lord "laid the iniquity of us
all," and examine into the root meaning of this word (viz.,
"separation"), the interpretation of those who regard the
one goat as representing the atonement made, and the
other, that "for Azazel," as representing the effect of the
great work of atonement (viz., the complete removal of
sin), is certainly to be preferred. The one goat which was

"for Jehovah" [YHVH] was offered as a sin-offering, by
which atonement was made. But the sins must also be
visibly banished, and therefore they were symbolically
laid by confession on the other goat, which was then "sent
away for Azazel" into the wilderness. The form of this
word indicates intensity, and therefore signifies the total
separation of sin: it was wholly carried away. It was
important that the result of the sacrifices offered by the
high priest alone in the sanctuary should be embodied in a
visible transaction, and hence the dismissal of the "scapegoat." It was of no consequence what became of it, as the
whole import of the transaction lay in its being sent into
the wilderness bearing away sin. As the goat "for Jehovah"
[YHVH] was to witness to the demerit of sin and the need
of the blood of atonement, so the goat "for Azazel" was to
witness to the efficacy of the sacrifice and the result of the
shedding of blood in the taking away of sin."
Tradução ao Português:
"Azazel" (Lev. 16:8, 10, 26, Versão Revisada somente
aqui; “bode expiatório” na Versão Autorizada). Esta
palavra deu lugar a muitos pontos de vista diversos.
Alguns intérpretes Judeus a olham como o nome de um
lugar a umas 12 milhas ao leste de Jerusalém, no deserto.
Outros o tomam por ser o nome de um espírito malvado,
ou ainda de Satã. Porém quando nós recordamos que os
dois Machos Caprinos juntos formam um tipo de
Cristo, no qual o Senhor “pôs a iniquidade de todos
nós,” e examinamos dentro do significado da raiz desta
palavra (a saber, “separação”), a interpretação dos que
consideram ao um como representando a expiação feita, e

ao outro, “para Azazel,” como representando o efeito do
grande trabalho da Expiação (a saber, a retirada
completa do pecado), deve certamente ser preferida. Um
Macho Caprino que foi “para Jeová” [YHVH] foi
oferecido como oferenda pelo pecado, pelo qual a
Expiação foi feita. Porém os pecados devem também ser
expostos visivelmente, e portanto eles foram colocados
(ou exibidos) simbolicamente pela confissão sobre o
outro macho caprino, que então foi "enviado longe
para Azazel" no deserto. A forma desta palavra indica
intensidade, e portanto significa a separação total do
pecado: e foi levado (ou carregado) inteiramente. Era
importante que o resultado dos sacrifícios oferecidos
pelo Alto Sacerdote (Arão) somente no santuário, deve
ser encarnado em uma transação visível, e portanto, a
expulsão do “bode expiatório.” Não era tão importante o
que passou com ele, quanto a inteira importância da
transação posta em seu ser enviado no deserto que leva
longe o pecado" (com ele)." Assim como o Macho
Caprino "para Jeová" [YHVH] foi dar testemunho do
demérito do pecado e da necessidade do sangue da
expiação, assim o Macho Caprino "para Azazel", foi dar
testemunho da eficácia do sacrifício e o resultado do
derramamento de sangue em tirar (ou limpar) de pecado."
"... O efeito do grande trabalho da Expiação (a saber, a
retirada completa do pecado...)", tem similitude com as
palavras do "Comunicado 1612", que se referem à
expulsão "Radicalmente"...
"Porém os pecados devem também ser expostos
visivelmente, e portanto eles foram colocados (ou

exibidos) simbolicamente pela confissão sobre o outro
macho caprino, que então foi "enviado longe para Azazel"
no deserto...", se cumpriram, também, no "Comunicado
1612", e na "Carta 1200".
As palavras "dar testemunho" se cumpriu e se seguem
cumprindo com a Ajuda de Deus em nossos
"testemunhos".
Em nosso "Estudio del Comunicado (de Expulsión)
1612” [“Estudo do Comunicado (de Expulsão)
1612]" explicamos de forma ampla e detalhada todos os
assombrosos e maravilhosos (ainda que muito dolorosos)
testemunhos do cumprimento da Expiação de Azazel no
Bodhisattwa do V.M. Thoth-Moisés, Shilóh ou o Rei
Salomão.
Ambos os "Machos Caprinos", com sua Expiação, davam,
pois "Testemunho" (quer dizer, "Testemunham", como
"Duas Testemunhas": Um para O Senhor, e o Outro para
"Azazel"...
Quem chegue a Compreender o Mistério do
"Senhor" ("Adonay") e de "Azazel", como Dois Aspectos
de Deus, em Unidade, se acerca à Compreensão de uma
Profunda e Grande Verdade...
O valor kabalístico das letras Hebraicas do Nome que a
Divindade lhe deu a Moisés (Êxodo, 3: 13,14): "EHYEH
ASCHER EHYEH" é 543:

"Ehyeh asher ehyeh": (Ajaia Ashar Ajaia):
"Serei O Que Serei"; "Eu Serei O Que Eu Serei":
"Ehyeh" = Aleph (1) + Hei (5) + Yod (10) + Hei (5) =21
"Asher" = Aleph (1) + Shin (300) + Resch (200) = 501
"Ehyeh" = Aleph (1) + Hei (5) + Yod (10) + Hei (5) =21
21 + 501 + 21 = 543.
"Ehyeh asher ehyeh": (Ajaia Ashar Ajaia):
"[Sou O Que Sou"; "Eu Sou O Que Eu Sou]":
"Ehyeh" = Aleph (1) + Hei (5) + Yod (10) + Hei (5) =21
"Asher" = Aleph (1) + Shin (300) + Resch (200) = 501
"Ehyeh" = Aleph (1) + Hei (5) + Yod (10) + Hei (5) =21
21 + 501 + 21 = 543.
Por outro lado, o nome de Moisés em Hebraico
(MoSheH), somando o valor numérico, kabalístico, de
suas letras Hebraicas, da cifra: 345, ou o revés de 543:
"MoSheH":
Mem (40) + Shin (300) + Hei (5) = 345.
"MoSheH", é, portanto, a "Reflexão" ou "Sombra"... de
"Ehyeh Asher Ehyeh".
"A Sombra de Deus" (em Hebraico "Betzel-El") é Sagrada,
Santa, Celestial. Como poderia não ser assim?
"À sombra de Zeir Anpín e de Maljút as almas dos justos
fazem seus ninhos, e todas as hostes dos santos são
alimentadas dali." (Parashat Pinjas, I, 83.)

Em um diálogo místico no Zohar entre "O Pastor Fiel" que
é Moisés e o Rabino Simeón ben Yojai, este último chama
a Moisés "Sombra, Sombra":
"A Santa Luminária [Simeón ben Yojai] disse: [a
Moisés] Oh, Sombra, Sombra; assim é,
justamente." (Parashat Pinjas, I,94).
"888" é o Número do Nome de JESUS escrito em Grego:
As letras Gregas que formam o Nome de "JESUS" (Ihsouv
= Iesous = I-E-S-O-U-S, Helenização do Nome HebraicoAramaico "Yeshúa"), somadas entre si, têm o valor de
"888":
"... se acrescentamos 345 a 543, temos 888, o valor
kabalístico gnóstico do nome de Cristo, que era Jehoshua
ou Joshua."
"iota" (10) + "eta" (8) + "sigma" (200) +"omicron" (70) +
"upsilon" (400) + "sigma" (200) = "888".
"MoShéH" (345) e "Ehyeh Asher Ahyeh" (543), integrados
dão o valor de 888, o valor numérico do Sagrado Nome
de Iesous.
"... Resplandece o número 888 sobre o Altar."
"... O número 8 repetido no BUDDHI e no ATMA, te dará
mais tarde o 888, que é o número do LOGOS
SOLAR." (V.M. Samael Aun Weor).

Se voltamos sobre o significado da raiz da palavra
"Azazel", como "Separação", e portanto também
"Separado" ou "Apartado", dentre o Povo de Israel, uma
vez que o Alto Sacerdote Arão, no Dia da Expiação,
colocou suas mãos sobre a cabeça de Azazel, para
confessar sobre ele todos os pecados e as iniquidades de
Israel, e se olhamos a outro fato que está relacionado, com
José o Justo, o filho de Jacó, quem uma vez que Expiou
por seus pecados e pelos de seus irmãos, recebeu as
Bênçãos, primeiramente de seu Ancião Pai Jacó, e depois
pela Bênção do Profeta Moisés, onde está escrito: "E a
graça do que habitou na sarça Venha sobre a cabeça de
José, E sobre a moleira do apartado de seus
irmãos..." (Deuteronômio, 33: 16), podemos ver em tudo
isso o Anúncio do Perdão, depois da Expiação, sobre a
Cabeça de José o Justo, que é um dos "Tipos" do Servo
Sofrente de Isaías 53.
A versão Inglesa da Bíblia "King James Version- Strongs
Concordance", nos dá os significados do termo
"Apartado" ou "Separado", referido a José em
Deuterônomio 33: 16, e dos quais transcrevemos os
seguintes:
"separated": naziyr (...) from 'nazar' (...); separate, i.e.
consecrated (as prince, a Nazirite); ..."
Se aplicamos estes significados de "Azazel": "separado"
ou "apartado", e "consagrado", ao "Príncipe" ("Prince")
Moisés, chamado também "o Emissário" (como Azazel),
que foi "Separado" ou "Apartado" de seus "Irmãos",
Expulso e Enviado ao Deserto, Carregando com as

Acusações que sobre ele foram Colocadas, e dado por
"Perdido", que Expiou pelo Povo de Israel, tudo vai
parecendo cada vez mais entendível e claro: Que Moisés é
Azazel, pois Moisés, se Reencarnou tempos depois, e foi o
Rei Salomão ou Azazel.
A "expulsão" de Azazel realizada pelo Sacerdote Arão, ao
deserto da existência levando sobre "ele todas as
iniquidades dos filhos de Israel, e todas suas rebeliões, e
todos seus pecados,..."; ou seja, "deles..." tem similitude
com a expulsão de um discípulo de Jesus,
chamado "Nétzer" ("descendente"):
"Jesus teve cinco discípulos: Mattai, Nakai, Nétzer, Buni e
Todá..."
"Trouxeram a Nétzer (Discípulo de Jesus...) e lhe
perguntaram: Nétzer será morto?, como se declarou: 'Um
descendente [hebraico: nétzer] de suas raízes
florescerá' (Yeshayahu 11:1)."
"Ele lhes disse: sim, Nétzer será morto, como se declarou:
'Tu o expulsarás de ti como um descendente [hebraico:
nétzer] desprezível' (Yeshayahu 14:19)." (O Talmud da
Babilônia, Sanhedrín 43b).
"Nétzer" significa "Descendente", "Renovo":
"1 E SAIRÁ uma vara do tronco de Jessé, e um
renovo brotará de suas raízes." (Isaías 11:1):

"E sairá um descendente de Ishai, e um Netzer (Renovo
principal da oliveira) brotará de suas raízes..." (Midrásh
sobre Isaías 11: 1).
"[(Isaías 11, 1-5) Sairá um renovo do toco de Jessé e
brotará de sua raiz um renovo. Se pousará sobre ele o
Espírito do Senhor: (...) A interpretação da citação se
refere ao Descendente de Davi que brotará nos dias
derradeiros para salvar a Israel..."
(4QPesher Isaías
(4Q161) [4QpIsa)]. Dos Textos Essênios de Qumrán.
"até que venha o Messias de Justiça, o Descendente
(Broto) de Davi…"
[4QGênesis Pesher
(4Q252-4QpGen.), Coluna V. Comentário a Gênesis 49:
10]. Dos Textos Essênios de Qumrán
Um Renovo, um Netzer ou Descendente de Davi, é o
Messias ou Mestre de Justiça que brotou "nos dias
derradeiros...".
A "expulsão" de Azazel, de Nétzer, e da pessoa do
Bodhisattwa do V.M. Thoth-Moisés (ver, por favor
o "Estudio del Comunicado 1612") [“Estudo do
Comunicado 1612”] equivaleu a uma "morte"..., como
assim também está escrito do Profeta Moisés:
O Zohar explica que as palavras "matou ao Egípcio, e o
escondeu na areia" (Êxodo 2:12), se referem a Moisés;
quer dizer, que o "Egípcio" que foi "morto" e que
foi "escondido na areia" foi Moisés.

"... 'Ele golpeou a um egípcio' significa a luz do grande
luzeiro de Israel, quer dizer, Moisés, o qual é chamado
'um egípcio',..." (O Zohar).
"... Está escrito: E Ele matou a um egípcio, Homem de
grande estatura, cinco côvados de altura. (I Crônicas XI,
23). Há aqui o mesmo sentido oculto que nos versículos
que acabo de mencionar. Porque 'o egípcio' significa essa
figura bem conhecida que era 'muito grande na terra
do Egito, aos olhos dos servos do Faraó...' (Êxodo XI, 3)*.
Ele era grande e honrado, como explicou Rab Jammuna.
Entre, na Academia Celestial as palavras isch middá
('Homem de dimensão') eram explicadas como: 'Um cujas
dimensões se estendem de um a outro extremo do mundo',
que eram as dimensões do primeiro Homem, Adão..." (O
Zohar).
(*) "E YHVH deu graça ao povo nos olhos dos Egípcios.
Também Moisés era muito grande varão na terra do
Egito, aos olhos dos servos do Faraó, e aos olhos do
povo." (Êxodo 11:3).
Em um significado, o "Egípcio" que foi "golpeado" ou
"morto" foi Moisés.
"E olhou a todas as partes, e vendo que não aparecia
ninguém, matou ao Egípcio, e o escondeu na
areia." (Êxodo 2:11).
Quer dizer Ele (Deus) ao golpear ou "matar" com "uma
vara" (símbolo do rigor da Justiça Celestial) a Moisés "o

escondeu na areia"... do deserto da vida, que é o que
ocorreu com o "Comunicado 1612".
No entanto o "Comunicado 1612" equivaleu a uma
"morte" (repetindo-se "tudo igual" pela Lei da Recorrência
"mais suas consequências"), o "Comunicado" nos ocultou
"na areia"...
É o cumprimento neste "Final dos Tempos" e da "Última
Geração", da Profecia do Livro do Profeta Zacarias:
“… fiz matar três pastores em um mês, e minha alma se
angustiou por eles,…” (Zacarias, 11:8).
Este “um mês” transcorreu entre o 18 de Novembro e o 18
de Dezembro do ano de 1996, de acordo com o
“Comunicado 1612”.
Explicamos em outros estudos que nosso V.M. Rabolú é o
Profeta Elias reencarnado, e que o V.M. Thoth-Moisés é o
Profeta Moisés reencarnado. (Ver, por favor, nossos
estudos sobre "La Cuarta Noche de Pascua" [A Quarta
Noite de Páscoa]).
No ano de 1983 nosso Venerável e Amado Mestre Rabolú,
em uma entrevista, disse:
"… Olhem, estamos vivendo a época de Moisés..."
Nosso V.M. Rabolú (o Profeta Elias reencarnado) nos
disse ante o pessoal da Junta do Movimento Gnóstico em

Bogotá, Colômbia, no dia 22 de Fevereiro de 1996 na
Sede Coordenadora do Movimento Gnóstico em Bogotá,
Colômbia:
"Estamos nos Tempos de MOISÉS!... MOISÉS é um
Profeta, que em outra época se havia Liberado! Mas,
nestes tempos, se repete agora tudo igualzinho! Só mudam
os personagens!..."
Isaac Luria explica que o Profeta Elias reencarnado
na "Última Geração" atua também como um "Novo
Arão".
"... Este é o segredo da passagem "Pinjas, o filho de
Eleazar, o filho de Arão o Sacerdote." Pinjas, quem esteve
Reencarnado como Eliyahu (Elias) o profeta, será para o
Messias como Arão o foi para Moisés." (Isaac Luria).
"Porque, no futuro Mosheh (Moisés) mesmo se
reencarnará e virá na última geração, como está dito, "Tu
morrerás com teus pais e te levantarás..." (Isaac Luria).
Arão o Sacerdote cumpria as funções de acusar ao Macho
Caprino Expiatório para "Azazel" colocando sobre sua
cabeça "todos os pecados do Povo de Israel", enviando-o
depois a sofrer e a expiar no deserto...
Mas também Arão o Sacerdote foi o "Intérprete" que
apresentou a Moisés ante o Povo de Israel.
Nosso V.M. Rabolú ou o Profeta Elias reencarnado
cumpriu essas mesmas funções: colocou sobre a cabeça

de "Azazel"... tudo o que está escrito no "Comunicado
1612".
Mas também nosso V.M. Rabolú ou o Profeta Elias
reencarnado como o "Novo Arão", apresentou a
seu "Irmão" o Profeta Moisés ante o "Povo" chamado a
chegar a ser o Povo de Israel da Parte Espiritual, por meio
das mais de 100 Cartas que nosso V.M. Rabolú nos
escreveu.
Se cumpriram as Palavras de nosso V.M. Samael Aun
Weor o Verdadeiro Avatara da Nova Era de Aquário:
Graças ao Céu o Bodhisattwa de Azazel ou do Rei
Salomão (Shilóh ou Moisés) se levantou do barro da terra,
como o V.M. Thoth-Moisés, para o cumprimento de "uma
grande missão".

- IV Menahem ou o Consolador
"... Outros dizem: Seu nome é Menahem o filho de
Ezequias, porque está escrito: Porque Menahem ['o
Consolador'], que aliviaria minha alma, está
longe (Lamentações 1:16)." ("Talmud da Babilônia",
"Tratado Sanedrín 98b").
"Menahem" significa "Consolador", "Confortador".
O Messias como "Menahem", "Yinnón" o Rei Salomão,
ou o Profeta Moisés é o "outro Consolador" anunciado por
Nosso Senhor JESUS O CRISTO nos capítulos 14, 15 e
16 do Evangelho do Apóstolo João.
A promessa de Nosso Senhor JESUS O CRISTO do envio
do "outro Consolador" que é Seu ESPÍRITO SANTO,
também se cumpriu, porque o Profeta Moisés é o Espírito
Santo do Pai e do Filho.
Nosso Senhor Jesus O Cristo diz a Seus Apóstolos:
"Se me amais, guardai Meus mandamentos; E Eu rogarei
ao Pai, e vos dará outro Consolador, para que esteja
convosco para sempre: Ao Espírito de verdade, ao qual
o mundo não pode receber, porque não lhe vê, nem lhe
conhece: mas vós lhe conheceis; porque está convosco,
e será em vós. Não vos deixarei órfãos: virei a vós. Ainda
um pouquinho, e o mundo não me verá mais; porém vós
me vereis; porque Eu vivo, e vós também

vivereis. Naquele dia vós conhecereis que Eu estou em
Meu Pai, e vós em Mim, e Eu em vós. O que tem Meus
mandamentos, e os guarda, aquele é o que me ama; e o
que me ama, será amado de Meu Pai, e Eu lhe amarei, e
me manifestarei a Ele."
[...]
"Mas o Consolador, o Espírito Santo, ao qual o Pai
enviará em Meu Nome, Ele vos ensinará todas as coisas,
e vos recordará todas as coisas que vos disse."
[...]
"Porém quando vier o Consolador, o qual Eu vos enviarei
do Pai, o Espírito de verdade, o qual procede do Pai, Ele
dará testemunho de Mim."
[...]
"E vós dareis testemunho, porque estais comigo desde o
princípio."
[...]
"Porém Eu vos digo a verdade: Vos é necessário que Eu
vá: porque se Eu não fosse, o Consolador não viria a vós;
mas se Eu for, vos enviarei a ele. E quando Ele vier
redarguirá ao mundo de pecado, e de justiça, e de juízo:
De pecado certamente, porque não creem em Mim; E de
justiça, porque vou ao Pai, e não me vereis mais; E de
juízo, porque o príncipe deste mundo é julgado. Ainda
tenho muitas coisas que vos dizer, mas agora não as
podeis levar. Porém quando vier aquele Espírito de
verdade, Ele vos guiará a toda verdade; porque não
falará de si mesmo, senão que falará tudo o que ouvir, e

vos fará saber as coisas que hão de vir. Ele me
glorificará: porque tomará do meu, e vos o fará saber.
Tudo o que tem o Pai, meu é: por isso disse que tomará
do meu, e vos o fará saber." (São João, 14:15-21,26;
15:26-27; 16:7-15).
Neste estudo escrevemos que no Talmud da Babilônia o
Messias é identificado com: Moisés, Shilóh, Yinnon,
Menahem e com "o erudito leproso”.
Um dos nomes do Messias que é Moisés e Shilóh é
"Menahem" que significa "Consolador" que é o Espírito
Santo.
No Zohar está escrito que Moisés é "um Espírito Santo":
"Quando chegou a hora em que devia descender a este
mundo Moisés o pastor e profeta fiel. Deus produziu
um espírito santo desde as profundidades de uma
pedra de safira ['QUE É MALJHUT'] na que estava
oculto e o coroou com coroas e o iluminou com duzentas e
quarenta e oito luzes e o pôs diante de si e pôs a seu cargo
o conjunto de Sua própria Casa, com as cento e setenta e
três chaves. Logo o voltou a coroar com cinco diademas,
cada uma das quais ascendia e iluminava mil mundos de
luzes e lâmpadas acumuladas nos tesouros secretos do
santo e mais alto Rei. Então o Santo o conduziu através de
todo o esplendor luminoso do Jardim do Eden e o trouxe a
Seu Palácio através de todas as filas de legiões celestiais.
Estas estavam muito confusas e gritavam fortemente: "Vos
aparta! Pois o Santo levantou um Espírito para governar e
sacudir os mundos". Uma voz murmurou: "Quem é este

e s t r a n g e i ro e m c u j a s m ã o s e s t ã o t o d a s a s
chaves?" Porém outro replicou ao primeiro e
proclamou: "Recebei-o em meio de vós! Porque em um
dia, e não mais, ele descenderá para morar entre os
homens, e a Torá, o tesouro mais escondido, será
entregue às mãos dele para sacudir mundos acima e
mundos abaixo". Então todos tremeram e seguiram a
Moisés, dizendo: "Tu fizeste que um homem cavalgue
sobre nossas cabeças; marchamos através de fogo e
através de água" 474. A letra Mem do nome de Moisés em
hebraico se aproximou e se coroou com sua coroa e logo
se coroou a Moisés com trezentas e vinte e cinco coroas,
pondo também suas chaves em sua mão. A letra Shin dos
três Patriarcas o coroou com três coroas santas e pôs sob
sua guarda todas as chaves do Rei e o designou mordomo
da Casa. A letra He se aproximou e o coroou com sua
coroa. Então o espírito descendeu em um dos barcos que
navegam no grande Mar, e o recebeu para prepará-lo para
a soberania e lhe deu, a Moisés, instrumentos com os
quais vencer e castigar ao Faraó e a todo seu país. E
quando desceu à terra na semente de Leví, quatrocentas e
vinte e cinco luzes brilharam ante o rosto do Rei, e
quatrocentas e vinte e cinco formações esotéricas de letras,
que expressam mistérios Divinos, acompanharam ao
espírito a seu lugar. Quando ele avançou ao mundo, a letra
He do Nome Santo brilhou desde seu rosto e a casa em
que morava se encheu de resplendor. A essa hora o Santo
proclamou: "Antes de que te formei no ventre te conheci;
e antes de que saísses da entranha, te santifiquei e te fiz
um profeta para as nações".
"R. Isaac disse: No momento quando o Santo ultimou ao
grande capitão dos egípcios, e Moisés e os filhos de Israel

o viram, começaram a cantar. Então cantaram Moisés e os
filhos de Israel este canto ao Senhor..." (O Zóhar).
O Espírito Santo é Masculino e é Feminino.
Em um nível, o Espírito Santo Masculino é Zeir Anpín que
é Jacó ou Moisés; e o Espírito Santo Feminino é Maljhut
que em um Aspecto é Raquel.
Em outro Aspecto mais elevado o Espírito Santo
Masculino é Israel e o Espírito Santo Feminino é Leia em
Bináh.
"... o Reino do Céu, ... É MALJHUT EM ZEIR ANPÍN
QUE É CHAMADO CÉU... " (O Zóhar).
Em uma Vivência Esotérica do Mês de Junho do Ano de
2003, Minha Belíssima e Encantadora SHEKINAH ou
Bem-amada Espiritual, descendendo das Alturas Inefáveis
do Céu sob a Semelhança de uma Imaculada
e
Resplandecente Pomba Branca do ESPÍRITO SANTO, O
RUAH HA'KODESH, que se Transformou logo em uma
Belíssima e Terna Pomba Torcaz, para logo assumir Sua
Formosíssima Semelhança Feminina ou NUKVÁH.
"Nem todos os homens sabem que a Shejináh em seu
último exílio não se retira ao céu, senão "ao deserto, a uma
pousada de viajantes" (Jeremias 9: 1) e assim desde então
sempre se encontra a ela no lugar onde Israel está
particularmente em desgraça e também em todas as partes
onde o Rolo [da Toráh] é transladado e alto e baixo se

levantam ante ele..." (O Zohar, Volume II, Seção
"Vayehi").
Faz já 18... anos que no mês de Junho do Ano de
2003..., conscientemente em meu corpo Astral, estava
atendendo a muitas pessoas que me haviam vindo a visitar
para receber os ensinamentos que o V.M. Thoth-Moisés
está transmitindo com imenso Amor à Humanidade
através de seu bodhisattwa...
No jardim frontal estava dando alguns ensinamentos
Gnósticos a duas pessoas...
Logo, olhei para o céu... Estava radiante, luminoso, azul,
sem nuvens, com um Sol esplendoroso...
E vejo que do céu, voando em círculos, vinha
descendendo uma imaculada e formosíssima Pomba,
completamente branca...
Era tão pura sua brancura, que brilhava e resplandecia...
A branca Pomba seguiu descendendo em círculos e pousou
a pouca distância, à altura de minha cabeça, sustentandose no ar com suas asas abertas.
Tendo consciência de que estava no Astral, recordei-me
que nosso Venerável e Amado Mestre Rabolú nos havia
relatado, a minha pessoa e a minha esposa, lá na Sede
Coordenadora em Bogotá, no ano de 1996, que a Ele, "na
outra casa", o havia visitado o Espírito Santo, como uma

branca Pomba, com cabeça de Ancião... Tudo isso o
recordei muito rapidamente...
Então me elevei até a imaculada Pomba e Ela se pousou
com suas asas abertas, sobre minha cabeça, e assim
descendemos juntos até a terra...
Logo a tomei em minhas mãos e a pude observar muito
detalhadamente...
Era formosíssima... Uma Pomba branca, radiante,
luminosa...
Chamei a minha esposa e a mostrei, enquanto ia se
transformando em uma formosíssima Pomba torcaz...
Porém, para nossa surpresa, a radiante Pomba se
transformou em uma formosa Dama...!
Emocionado, extasiado, lhe disse à Dama Celestial:
"- Vieste de muito longe, desde o Céu... "
E Ela olhando-me satisfeita e sorridente me disse:
"- O Céu está na Terra..."
Logo, me levou com minha Amada Esposa, a um pequeno
salão hexagonal..., hermético, onde Ela... nos deu
ensinamentos a minha Amada Esposa e a minha pessoa...
Enquanto recebíamos Seus ensinamentos, meu Menino

Interior (O Cristo Íntimo ou Messias Interno) apareceu
carregado em meus braços...
Oh, Amada Minha, Irmã Minha, Esposa Adorável, Meu
Amor…!
Como descrever a Beleza, a Formosura Angelical, Pura,
Terna, Amável, de Minha Bem-amada Espiritual, com Seu
Encantador Sorriso na que estão Reunidos e Integrados
todos os Atributos, Dons e Encantos da Beleza do Eterno
Feminino, da Mulher Amada por Excelência?...
Hoje, nesta noite, sentindo-te ao mesmo tempo "tão perto"
e "tão longe", evoco tua Virginal recordação, o que qual
bálsamo precioso acalma as profundas feridas em meu
coração neste "exílio" no "deserto" e em minha solidão de
"ermitão", nos que o Destino me quis colocar...
Mas "na distância", Tu estás em mim, e eu estou em Ti...
Porque "..., onde quer que esteja, tu estás comigo,..." "Meu
anjo, meu tudo, meu mesmo ser..." Sou "sempre teu", e Tu
és e serás "sempre minha", e nosso Amor é, e será "sempre
nosso"... Minha "Amada Imortal", minha "Eternamente
Amada"...
"É tua beleza serena a inspiração de meu canto
Por isso é que te Amo tanto e anelo ser Teu eleito
Rendido de Amor te peço
me dá o calor que anseio
e com Teu Amor junto ao meu
formar um Céu na Terra."

Vos mostro nas Estrelas aos Olhos de minha Amada... E
no Sol resplandecente, o fulgor de Seu olhar...
Sua silhueta está formada pelo ar que acaricia... E o aroma
das flores é Sua aura imaculada...
"Causalmente" esta Vivência Esotérica com Minha Bemamada Espiritual, Minha Sagrada Shekináh, o Espírito
Santo, o RUAH HA'KODESH em Seu Aspecto
FEMININO OU "NUKVAH", foi no mesmo ano de 2003
no que o Rabi Kaduri revelou a proximidade da Chegada
do Messias... Ver por favor, Nossa publicação "¿Qué?
¿Éste es el Mesías?" [Que? Este é o Messias?]
"... o Espírito Santo, QUE É MALJHUT [É] CHAMADO
RAQUEL..." (O Zóhar).
"ZEIR ANPÍN, ... É CONSIDERADO O IRMÃO DO
ESPÍRITO SANTO, QUE É MALJHUT que são Filho e
Filha PARA BINÁH, PORTANTO, ELES SÃO IRMÃOS.
ZEIR ANPÍN É CHAMADO 'Filho', como é dito: 'Yisrael
é Meu Filho, Meu Primogênito.' (Êxodo 4:22); QUE É
ZEIR ANPÍN CONSIDERADO YISRAEL..." (O Zóhar).
Zeir Anpín é Jacó e Moisés, e Maljhut é Raquel. E ainda
que são chamados Irmão e Irmã por ser ambos Filho e
Filha Espirituais da Mãe Divina BINÁH, são também
Esposo e Esposa. Em um nível superior, Zeir Anpín é
Israel (que é também Moisés), e Sua Esposa é Leia.

-VO Erudito Leproso
"Os Rabinos disseram: Seu nome é 'o erudito
leproso' como está escrito: Seguramente ele levou nossos
sofrimentos, e carregou nossas dores [angústias]:
entretanto nós consideramos ele um leproso golpeado de
Deus e abatido (Isaías, 53:4)." ("Talmud da Babilônia",
"Tratado Sanedrín 98b").
O Messias como Shilóh, Moisés, Yinnón ou o Rei
Salomão, e Menahem ou o "outro Consolador", é chamado
também "o erudito leproso" por haver sido "golpeado de
Deus e abatido (Isaías, 53:4)". Esta Profecia também se
cumpriu no Bodhisattwa de Azazel, do Rei Salomão ou do
Profeta Moisés, como consta no "Comunicado 1612".
"14 Como se pasmaram de ti muitos, em tanta maneira foi
desfigurado dos homens seu parecer; e sua formosura
mais que a dos filhos dos homens..." (Livro do Profeta
Isaías 52:14).
"6 E disse-lhe mais YHVH [a Moisés]: Mete agora tua
mão em teu seio. E ele meteu a mão em seu seio; e como a
tirou, eis aqui que sua mão estava leprosa como a neve.
7 E disse: Volte a meter tua mão em teu seio: e ele voltou a
meter sua mão em seu seio; e voltando a tirar do seio, eis
aqui que se havia voltado como a outra carne." (Êxodo
4:6,7).

Em nosso estudo "La Resurrección de Adam-Moisés
(Capítulo III)" [A Ressurreição de Adão-Moisés (Capítulo
III)] damos testemunho de que o anunciado nas Escrituras
da Reencarnação de Shilóh ou Moisés no Bodhisattwa do
V.M. Thoth-Moisés neste final dos tempos se cumpriu,
assim como o anúncio do cumprimento de sua
Ressurreição Esotérica com a Ajuda de Deus.
417- Um Bodhisattva está formado pelo Espírito Santo
de um Mestre, vestido com os quatro corpos inferiores.
418- Este é o mistério maior da personalidade humana.
419- Este é o mistério da dupla personalidade humana.
Este é um dos mistérios maiores do ocultismo.
420- O Mestre Interno, pode enviar seu Espírito Santo à
terra, para que envolto em um corpo mental, astral, vital e
físico, realize alguma missão importante.
421- CRISTO, o Divino Redentor do Mundo, enviou
depois de sua morte terrenal a seu Bodhisattva
humano, porém os homens não o
conheceram." (Ensinamentos de nosso Venerável e
Amado Mestre Samael Aun Weor).
Nosso Senhor Jesus O Cristo tem Seu Mesmo Corpo
Imortal com o qual Ressuscitou dentre os Mortos, e ainda
que pode fazê-lo visível e tangível no Mundo
Tridimensional, Vive com Seu Mesmo Corpo Ressurrecto
na Quarta Dimensão ou Mundo Tetradimensional, em
"Estado de Jinas". Nosso Venerável e Amado Mestre
Samael Aun Weor se está referindo a um Desdobramento
do Espírito Santo de nosso Senhor Jesus O Cristo,
Reencarnado em outro Corpo, sem que Ele tenha ficado

sem Seu Espírito Santo. É como quando de uma Chama se
acende outra Chama, a Chama original, fica intacta.
Este é outro significado do "outro consolador"; quer dizer,
um "desdobramento" do Espírito Santo, que provém do
Pai e do Filho, encarnado em um "Bodhisattva humano",
que não é JESUS O CRISTO nosso Senhor, senão SEU
ESPÍRITO SANTO que provém do PAI e do FILHO: o
"outro consolador".
Este estudo terminei de escrever com a Ajuda de Deus no
Dia de Domingo, 26 de Julho do Ano de 2015.
Amamos a todos os Seres, a toda a Humanidade.
Cada Ser Humano é também a Humanidade.
"Que todos os Seres sejam Felizes!"
"Que todos os Seres sejam Ditosos!"
"Que todos os Seres estejam em Paz!"
De todo Coração
para toda a Pobre Humanidade Doente
Luis Bernardo Palacio Acosta
Bodhisattwa do V.M. Thoth-Moisés
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