
VISITA MENSAGENS E ESTADIA DA ÁGUIA NEGRA 

AFRICANA 

Dia do Shabbath de Sábado 4 de Setembro de 2021. 

Nas horas do amanhecer, em meu Corpo Astral, me vi no terraço de Nossa Ermita em 
Nosso Sagrado Lar, acompanhado de minha Amada Esposa Glória Maria e de um 
Menino Pequeno. Estava olhando ao Céu Diurno. Logo, vejo com Grande Assombro 
que, vindo do Sul, muito ao longe, vinha Voando, em círculos uma Enorme Águia 
Negra… Lhe disse a minha Amada Esposa que a olhasse, enquanto a seguia olhando 
sem perdê-la de vista… Pouco a pouco a Enorme Águia Negra se foi aproximando, 
voando em círculos, até que ficou sustentada no ar muito perto e sobre nossas 
cabeças…. Assombrado, Admirado diante deste Prodígio lhe disse a minha Amada 
Esposa que a olhava, como estava aí suspensa no ar muito perto de nós, a alguns 
metros de nossa Cabeça… Logo vejo com maior Assombro ainda, que a Enorme 
Águia Negra, que tinha também um pouco de Plumagem Branca, começou a descer 
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muito suavemente, para pousar em frente a nós sobre uma  pequena plataforma de 
pedra que estava ali no terraço em frente a nós… Admirados, Maravilhados, a 
contemplávamos Extasiados!!! É uma Enorme e Majestosa e muito Bela Águia 
Negra, com algumas Penas Brancas, que ficou ali Serena, Tranquila, e Alegre, 
ficando conosco!!!   

Nos Livros do Zóhar se ensina que a Águia, que é simbólica da Misericórdia Divina, 
representa tanto a Sagrada e Santa Shejináh, como a Seu Bem-Amado “Zeir  Anpín” 
ou O Rei Salomão, que é “A Coluna Central” e “O Céu”, como  também a Tiphéreth 
que é “O Coração do Céu”.   

A Águia representa também ao Espírito Santo que é Nosso Pai-Mãe Bináh.  

Nesta Maravilhosa Vivência Esotérica, A Águia Negra Africana, vindo de muito 
longe, do Sul, até chegar aqui a Nosso Sagrado Lar, e depois de haver ficado 
flutuando serenamente sobre nós, descer para pousar Serena e Tranquila em frente a 
nós, muito próximo e ficar definitivamente nos acompanhando e Morando em Nosso 
Sagrado Lar, representa a Bela “Rainha de Sheba”, que veio do Sul para escutar a 
Sabedoria Esotérica de Seu Bem-Amado Noivo Esposo Eterno e Infinito O Rei 
Salomão.  

 





É Maravilhoso, Admirável e Assombroso o fato de que ao dia seguinte de minha 
Publicação com os Estudos dedicados à “Rainha de Sheba”, haja tido Hoje neste 
Sagrado Dia do Shabbath, esta Vivência Esotérica com uma Águia Negra Africana, 
voando desde muito longe, do Sul da África Interior e Espiritual, como o relatei 
antes!   

É Assombrosa também a Visão das Águias e Falcões, assim como a narrei no dia de 
ontem na Véspera do Shabbath de Sexta-Feira 3 de Setembro deste ano de 2021, na 
Nota do Trabalho “A Rainha de Sheba”:   

(Nota: Nos momentos em que estava terminando de revisar o parágrafo 
anterior, perto da 1 da tarde, escutamos um Canto muito forte de uma Ave que 
ainda que não se deixa ver agora, está nos acompanhando pousada entre os 
espessos ramos das Árvores. Hoje nas horas da manhã, cedo, em meu Corpo 
Astral, vi muitas Águias e Falcões no Céu Astral, voando para o Sul. Durante 
a madrugada de hoje se escutaram vários Trovões fortes e choveu um pouco… 
Fazia dias que nem chovia nem trovejava…).   

Primeiramente, no dia de ontem, o Anúncio com a Visão das Águias e Falcões 
voando para o Sul, e logo, hoje, uma Única Águia Negra Africana chegando desde o 
Sul a Nosso Sagrado Lar para ficar aqui definitivamente…  

 



 



Em Tradições Hebreias se narra que o Rei Salomão tinha uma Águia que o 
acompanhava, sobre a qual cavalgava, para voar a regiões Espirituais nas que 
adquiria muitos Conhecimentos e Sabedoria:   

“Solomon's Eagle.”   

“More frequently it was the eagle that executed Solomon's orders. When David died  
Solomon ordered the eagles to protect with their wings his father's body until its  
burial (Ruth R. i. 17). Solomon was accustomed to ride through the air on a large  
eagle which brought him in a single day to Tadmor in the wilderness (Eccl. R. ii. 25;  
comp. II Chron. viii. 4). This legend has been greatly developed by the cabalists as  
follows: "Solomon used to sail through the air on a throne of light placed on an eagle,  
which brought him near the heavenly yeshibah as well as to the dark mountains  
behind which the fallen angels 'Uzza and 'Azzael were chained. The eagle would rest  
on the chains; and Solomon, by means of a ring on which God's name was engraved,  
would compel the two angels to reveal every mystery he desired to know.” (“Jewish  
Encyclopedia”).  

“A águia de Salomão.”   

“Com maior frequência era a águia a que executava as ordens de Salomão. Quando 
David morreu, Salomão ordenou às águias que protegessem com suas asas o corpo de 
seu pai até seu enterro (Rut i. 17). Salomão costumava cavalgar pelos ares sobre uma 
grande águia que o levou em um só dia a Tadmor, no deserto (Ecl. R. ii. 25; comp. II 
Cr. viii. 4). Esta lenda foi muito desenvolvida pelos Kabalistas da seguinte maneira: 
“Salomão costumava navegar pelos ares em um trono de luz colocado sobre uma 
águia, que lhe aproximava à yeshiba celestial assim como às montanhas escuras atrás 
das quais estavam encadeados os anjos caídos 'Uzza e 'Azzael. A águia se pousava 
sobre as cadeias; e Salomón, por meio de um anel no que estava gravado o nome de 
Deus, obrigava aos dois anjos a revelar todos os mistérios que desejava conhecer”.”  



Investigando agora pela Internet estou vendo e lendo com Grande Assombro de que 
A Águia Negra é chamada “Águia Negra Africana”… “A águia negra… no sul da 
África…”  

“O nome científico desta águia é Aquila verreauxii e se conhece como águia cafre ou 
simplesmente águia negra africana, e destaca por sua plumagem negra na maior parte 
de seu corpo, o qual se complementa com penas de cor branca no sacro e em umas 
franjas aos lados de seus lombos. Por sua parte, os olhos são marrons e as patas 
amarelas.”  

“A águia negra prefere o clima subdesértico por isto é possível encontrá-la na região 
central do continente africano, na Península Arábica e outros lugares do planeta.”  

“As águias negras africanas são aves muito tranquilas. Entre seus sons que foram 
gravados estão o cacarejo e o gorjeio, os "gueii-gueiis" e "kio-kios", e outros 
similares a gritos, ladridos, ganidos e miados.”  





Estes Estudos Realizei com a Ajuda do Céu,   
com a Ajuda de DEUS AL-LÁH  

no NOME DO CRISTO-JESUS NOSSO SENHOR E GRANDE SALVADOR 
no Dia do Shabbath de Hoje Sábado 4 de Setembro de 2021.   

"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.   

Este pdf é de distribuição completamente gratuita.  

 www.testimonios-de-un-discipulo.com 

Nota: Infinitos Agradecimientos muy Respetuosamente de todo Corazón a Nuestra Apreciada y 
Querida Hermana del Alma de Nuestra Querida Comunidad en el Brasil, Carolina 

Carvalho Sampaio, por Su Amabilidad, Buena Voluntad y Colaboración, en Su Excelente 
Traducción del Español al Portugués de este Trabajo “A Águia Negra Africana”.

http://www.testimonios-de-un-discipulo.com



