
"Estamos nos Tempos de MOISÉS!... MOISÉS é um 
Profeta, que em outra época se havia Liberado! Mas, 

nestes tempos, repete-se agora tudo igualzinho! Só 
mudam os personagens!..." (V.M. RABOLÚ). 

ESTUDO DA CARTA "1425"  
DE "2 DE DEZEMBRO DE 1997" 

"Temos explicado 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..."
www.testimonios-de-un-discipulo-com



ESTUDO DA CARTA "1425"  
DE "2 DE DEZEMBRO DE 1997" 

Para uma melhor compreensão deste estudo, ver por favor: 
"La Línea Mesiánica del Linaje de Los Tres Mesías." 
A Carta "1425" com data de "2 de dezembro de 1997", é 
posterior ao "Comunicado 1612" de "18 de dezembro de 
1996", e à Carta "1200" de "26 de setembro de 1997", e 
nos foi enviada por nosso Venerável e Amado Mestre 
Rabolú à cidade de Bogotá, na qual continuávamos 
vivendo ainda desde o ano de 1996. (Ver por favor: 
"Amigos de la Gnosis"). 
Amável Leitor, se Você é uma das pessoas que acolhe em 
seu coração e que reconhece a nosso Venerável e Amado 
Mestre Rabolú, antes de dedicar seu precioso tempo à 
leitura desta publicação, espero que lhe tenha sido possível 
ler algumas das mais de 100 Cartas que aqui publicamos e 
que nosso Venerável e Amado Mestre Rabolú nos escreveu 
durante muitos anos e até poucos dias (doze dias…) antes 
da expulsão. E depois, também. 
Recomendamos muito especialmente o Estudo do 
Comunicado 1612. Se lhe tem sido possível fazê-lo, rogo-
lhe por favor, com todo respeito, tenha a bondade de 
responder a si mesmo sinceramente em seu coração: 
Para Você, é real, certo, verdadeiro, o que nos escreveu 
nosso Venerável e Amado Mestre Rabolú nas Cartas 
anteriores à expulsão?... Haverá alguém, entre aqueles que 
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dizem ser fiéis a nosso Venerável e Amado Mestre 
Rabolú, que se atrevesse a dar uma resposta negativa?... 
À LUZ do estudo COM O CORAÇÃO e com a 
LÓGICA SUPERIOR, do "Comunicado 1612", desta 
Carta "1425", e de todas as Cartas que nos escreveu 
Nosso V.M. Rabolú, pode-se entender com Claridade e 
em Nome da Verdade, que Nosso V.M. Rabolú não 
invalidou as Cartas que nos escreveu. Nosso V.M. 
Rabolú não menciona nem invalida as Cartas que nos 
escreveu, nem no "Comunicado 1612", nem na Carta 
"1200". 
Se sua resposta é afirmativa, que é real, certo, 
verdadeiro, o que nos escreveu nosso Venerável e 
Amado Mestre Rabolú nas Cartas anteriores ao 
"Comunicado 1612", então, rogo-lhe que volte a ler e a 
estudar as Cartas que nos escreveu nosso Venerável e 
Amado Mestre Rabolú, nas quais o Mestre nos escreve 
declarando que sim entramos no Caminho Iniciático 
Esotérico, que escolhemos nosso Guru o V.M. Moria, 
que escolhemos o Caminho Direto ascendente à 
Liberação, à Cristificação total, que encarnamos ao 
Menino ou Mestre Íntimo (que tem um Nome 
Sagrado…), que seguimos trabalhando com Os Três 
Fatores na Segunda Montanha, Morrendo “de fatos e 
não de palavras”… marchando para a Cristificação 
total, para a Liberação. 

Transcrevamos textualmente cada um dos parágrafos da 
Carta "1425" de "2 de dezembro de 1997", com seus 
estudos e explicações, com todo o devido Respeito, 
Carinho, Fidelidade e Agradecimentos a nosso 
Venerável e Amado Mestre Rabolú por sua contínua 
ajuda, principalmente por seus Sábios Ensinamentos 
sobre o trabalho com a morte ou desintegração dos eus 
ou defeitos psicológicos, os “detalhes”, o descobrimento 
dos "disfarces" do ego em pensamentos, sentimentos e 
ações na parte Física, Astral, Mental, Causal, "de 
instante em instante, de momento em momento" 
continuamente, definitivamente, de fatos e não de 
palavras. 
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- I -  
O Mestre Não Costumava Responder  Cartas 

a Pessoas Expulsas 
"2 de dezembro de 1997" [Carta] "1425"  
" L u i s P a l a c i o , S r a . e Fa m í l i a . "  
" C i d a d e . - "  
"Paz Inverencial!" 

Nosso Venerável e Amado Mestre Rabolú se dirige a 
minha pessoa, a minha esposa e a minha família 
fazendo-nos chegar sua fraternal saudação com as 
palavras "Paz Inverencial!". 
O Mestre não costumava responder cartas a pessoas 
expulsas... 
Com a Publicação do Comunicado "1200" com data de 
"26 de setembro de 1997", escrito e dirigido por nosso 
Venerável e Amado Mestre Rabolú à "Junta 
Coordenadora Nacional" do "Movimento Gnóstico" em 
cada país, no qual diz "eles saíram, disseram que iam 
em missão, ninguém os tem mandado de missionários, 
vão por conta deles", é evidente que nosso Venerável e 
Amado Mestre Rabolú a escreveu sabendo que 
estávamos na Colômbia, na cidade de Bogotá, e que em 
realidade não havíamos saído a nenhum dos países aos 
quais foi enviado o Comunicado "1200" de "26 de 
setembro de 1997", nem a nenhum outro país, pois 

nunca saímos da Colômbia até o dia 22 de Março do 
ano 2001. 
E pelo mesmo motivo, tampouco a ninguém dissemos 
que íamos em "Missão". 
O Comunicado "1200" tem data de "26 de Setembro de 
1997", e a Carta "1425" que nos escreveu e enviou 
nosso Venerável e Amado Mestre Rabolú, à Cidade de 
Bogotá, Colômbia, tem data de "2 de Dezembro de 
1997". 
Nosso Venerável e Amado Mestre Rabolú sabia que 
estávamos na Cidade de Bogotá, e no entanto escreve às 
Juntas Coordenadoras Nacionais do Movimento 
Gnóstico em cada país, dizendo que "eles" "saíram", e 
que "iam" em missão ao país aonde foi enviado o 
Comunicado 1200, isto é, a cada país do "Movimento 
Gnóstico"... 
No entanto estávamos na Colômbia, na cidade de 
Bogotá, sem sair nem sequer a outra cidade… 
É claro que ao chegar o Comunicado 1200 a cada País, 
entender-se-ia que a partir da data do Comunicado 
1200 não estaríamos na Colômbia, ou pelo menos 
estaríamos saindo da Colômbia. 
Para entender o "Comunicado 1612" de "18 de 
Dezembro de 1996", o "Comunicado 1200" de "26 de 
Setembro de 1997", e a "Carta 1425" de "2 de 
Dezembro de 1997", é necessário previamente haver 
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estudado e compreendido o que as Profecias falam da 
reencarnação neste final dos tempos dos Profetas Elías y 
Moisés. 
Temos explicado 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") e "El Linaje Mesiánico de Los Tres Mesías y el 
Mesías Celeste anunciados en los Textos Esenios de 
Qumrán". 
Ver também, por favor, nosso recente estudo "El Hijo 
del Hombre - Primera Parte". 
No ano de 1983 nosso Venerável e Amado Mestre 
Rabolú, em uma entrevista, disse: 

"… Vejam, estamos vivendo a época de Moisés..."
 Nosso V.M. Rabolú (o Profeta Elias reencarnado) nos 
disse ante o pessoal da Junta, 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, repete-se agora tudo 
igualzinho! Só mudam os personagens!..." 

Isaac Luria explica que o Profeta Elias reencarnado "na 
Última Geração" atua também como um "Novo 
Aarão". 

Aarão o Sacerdote cumpria as funções de acusar ao 
Bode 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 Aarão o Sacerdote foi o "Intérprete" que 
apresentou 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", no "Comunicado 1200", e na "Carta 1425". 
Mas também nosso V.M. Rabolú ou o Profeta Elias 
reencarnado como o "Novo Aarão", apresentou seu 
"Irmão" o Profeta Moisés ante o "Povo" chamado a ser 
o Povo de Israel da Parte Espiritual, por meio das mais 
de 100 Cartas que nosso V.M. Rabolú nos escreveu. 
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 Egrégor 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", 
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capítulo XXVI. Obra escrita pelo Mestre no ano 1958, segundo 
consta na página 89, do capítulo XVI). 
O Rei Salomão foi uma reencarnação do Profeta 
Moisés. Portanto, o Profeta Moisés foi o mesmo Azazel 
em uma reencarnação anterior. 
O Zohar explica que as palavras "matou o Egípcio, e 
escondeu-o na areia" (Êxodo 2:12), referem-se a Moisés; isto 
é, que o "Egípcio" que foi "morto" e que foi "escondido 
na areia" foi Moisés. 

"... 'Ele golpeou a um egípcio' significa a luz da 
grande luminária de Israel, isto é, 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 de Egito, aos olhos dos 
servos do Faraó...' (Êxodo XI, 3)*. Ele era grande e 
honrado, como explicou Rab Jammuna. No 
entanto, na Academia Celestial as palavras isch 
middá ('Homem de dimensão') eram explicadas 
como: 'Pessoa cujas dimensões se estendem de uma 
a outra extremidade do mundo', que eram as 
dimensões do primeiro Homem, Adão..." (O Zohar). 
(*) 

"E YHVH deu graça ao povo aos olhos dos 
Egípcios. Também Moisés era muito grande varão 
na terra de 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 por todas as partes, e vendo que não 
aparecia ninguém, matou o Egípcio, e escondeu-o 
na areia." (Êxodo 2:11). 

Isto é Ele (Deus) ao golpear ou "matar" com "uma vara" 
(símbolo do rigor da Justiça Celestial) a Moisés 
"escondeu-o na areia"... do deserto da vida, que é o que 
ocorreu com o "Comunicado 1612" e com o 
"Comunicado 1200". 
Considerando que o "Comunicado 1612" equivaleu a 
uma "morte" (repetindo-se "tudo igual" pela Lei da 
Recor rênc ia "mai s suas consequênc ias" ) , o 
"Comunicado 1200" nos ocultou "na areia"... pois ao ser 
lido em cada País, pensar-se-ia que estávamos em algum 
outro País, menos na Colômbia...   
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- II -  
Os Eus Mentais Se Disfarçam Muito 

"O arrependimento total, que serve, é mudar os 
feitos e manias que a pessoa tem; ir dando duro 
nesse ego, que é o que vocês têm querido disfarçar." 
"A morte é tal como ensino eu e como ensinou o 
Mestre Samael; outra morte não existe. Essa que 
vocês inventaram é um disfarce." 

Rogo aos nossos amáveis Leitores ler e estudar as 
Cartas que nos escreveu nosso Venerável e Amado 
Mestre Rabolú sobre nosso trabalho com a Morte do 
ego. Peço também àqueles que têm estudado os 
Ensinamentos que nosso Venerável e Amado Mestre 
Rabolú dá sobre o Trabalho de eliminação dos eus 
mentais que "se disfarçam muito" na Segunda 
Montanha, luta "demasiada" dura, para descobrir e 
eliminar esses eus que a própria pessoa quer disfarçar, 
porque embora eles se disfarcem, na verdade é a própria 
pessoa que os quer disfarçar, examinar com 
profundidade, ponderar sobre estes ensinamentos... 
Não pretendemos nem queremos eludir o que nos disse 
nosso V.M. Rabolú no "Comunicado 1612", nem na 
"Carta 1425". O que queremos é fazer Luz para que 
haja compreensão. Em uma entrevista nosso V.M. 
Rabolú nos fala do trabalho da desintegração dos eus 
mentais: 

"... O nosso Trabalho começa pela parte física; não? 
A Morte! Que não quer dizer que quando nós 
desintegramos um defeito aqui, que já se acabou 
em todas as diferentes dimensões! Depois temos que 
passar à parte Astral, à parte Mental, para ir 
Liberando essas Essências que estão nesses 
elementos psíquicos. Porque não somente, 
c o n f o r m e n ó s t e m o s u m c o r p o F í s i c o 
tridimensional, temos o Vital, Astral, Mental, 
Causal, assim também nessas diferentes Dimensões 
existe o eu em uma forma mais sutil, porém existe. 
Então o que diz o Mestre nesse campo é já 
aprender a sacar a Essência que tem aprisionada o 
defeito da mente, um eu mental, que são os mais 
delicados, porque se disfarçam muito, demais, de 
santos, de tudo, é o mais difícil, um trabalho mais 
delicado; porém então, quando a pessoa chega lá, já 
há Consciência, então já tem umas bases postas 
firmes, sólidas nas quais a pessoa se afirma nessas 
bases para poder fazer seus Trabalhos já nos Planos 
Mental e Causal, já há uma Base Fundamental. 
Então temos que primeiramente começar pelas 
Bases. Aí é onde o Mestre, onde muita gente se 
confunde escrevendo onde fala o Mestre dos 
diferentes quarenta e nove níveis da Mente. As 
pessoas creem que os quarenta e nove níveis da 
Mente estão aqui e nada mais; não, estão nas 
diferentes Dimensões. Cada Dimensão tem, por 
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exemplo eu agora mesmo posso estar muito 
Consciente e estou inconsciente em outro campo, 
dentro da mesma... e estar a pessoa Consciente, que 
a mim sucedeu isso, estar no Corpo Astral 
Consciente em meu Trabalho e estar inconsciente 
aí mesmo em outro nível. 
Então isso é o que a pessoa tem que ir sacando, ou 
seja, recuperando aqueles graus de Consciência.
E eu tenho estado em Corpo Astral muito 
Conscientemente de minha Missão no que estou 
fazendo e estar inconsciente aí mesmo em outro 
nível, observe-se... Como se compreende isso aqui, 
isso é impossível! Isso somente vivendo a própria 
pessoa..." (V.M. Rabolú). 

A Carta "1425" de "2 de dezembro de 1997", é uma 
Valiosíssima Ajuda que nos dá nosso Venerável e Amado 
Mestre Rabolú, para seguir EXIGINDO-NOS a morte 
dos "eus" que "se disfarçam muito, demais, de santos, de 
tudo, é o máximo, um trabalho mais delicado..." 
Durante todos os anos de nossa missão gnóstica 
internacional, sempre explicamos o ensinamento da 
auto-observação psicológica em pensamentos, 
sentimentos e ações, tal e como Ensina nosso Venerável 
e Amado Mestre Samael Aun Weor e nosso Venerável e 
Amado Mestre Rabolú em seus Livros, inclusive no 
Brasil, e em todos os Testemunhos que tenho escrito a 

partir da missão pública na Obra do V.M. Thoth-
Moisés. 
Ver, por exemplo “Os Três Fatores da Revolução da 
Consciência”, “¡Despertar! ¡Morir! ¡Vivir!” e nosso 
“Guía Práctica del Estudiante Gnóstico”, entre outros 
trabalhos que tenho escrito e publicado. 
Mas novamente aqui volto a declará-lo: 
A Auto-Observação Psicológica deve ser dirigida tal e 
como se encontra nos Ensinamentos de nosso Venerável 
e Amado Mestre Samael Aun Weor e de nosso 
Venerável e Amado Mestre Rabolú em pensamentos 
sentimentos e ações, nos “Cinco Centros da Máquina 
Humana”: Intelectual, Emocional, Motor, Instintivo e 
Sexual, ou “Nos Três Cérebros”: mente, coração e sexo. 
Assim explicamos sempre desde o começo de nossa 
missão gnóstica internacional em cada país, cidade, etc., 
onde estivemos. 
Porque foi somente lá pelo ano de 1994, quando demos 
essa explicação trazida por uns missionários da 
Colômbia recém-enviados pelo Mestre ao Brasil que 
diziam que esse ensinamento da auto-observação 
psicológica dirigida diretamente ao coração havia-lhes 
ensinado -segundo diziam eles- o Mestre lá em 
Colômbia, quando lhe estiveram colaborando na Junta, 
antes de virem para o Brasil. 
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Em todo caso, e não obstante essas explicações dos 
missionários que diziam que a traziam ao Brasil de parte 
de nosso Venerável e Amado Mestre Rabolú que lhes 
havia enviado, continuei com meu Trabalho com os 
Três Fatores, fundamentalmente com o morrer, 
morrendo a cada eu que aparecesse seja em um 
pensamento, em um sentimento ou em uma ação, como 
consta nas Cartas que nosso Venerável e Amado Mestre 
Rabolú nos escreveu e nos enviou ao Brasil, e nos 
"Testemunhos" que nossas pessoas demos no Brasil a 
nosso Venerável e Amado Mestre Rabolú, tal e como 
escreve o Mestre em uma das Cartas que nos  enviou ao 
Brasil: 

"19 de janeiro de 1995" "116" 
" L u i s P a l a c i o A c o s t a e S r a . "  
"São Paulo, Brasil" 
"Paz Inverencial!" 
"Agradece-se por todas as explicações que deram, 
testemunhos, pois tudo isto é uma grande ajuda 
para a comunidade." 
"De modo, pois, que o Céu lhes pagará em dons e 
força, para seguir este Caminho Iniciático."

Consta, portanto, nesta Carta que nos escreveu nosso 
Venerável e Amado Mestre Rabolú que somos dessas 
"algumas pessoas" que demos "testemunhos" no Brasil... 

Como também consta que seguíamos "neste Caminho 
Iniciático" e recebendo "dons e força" do "Céu"... 
Pois quando estávamos cumprindo Missão no Brasil, 
intensifiquei muito o Trabalho com Os Três Fatores e 
ademais logrei Desdobrar-me Conscientemente em 
Corpo Astral em muitas ocasiões. Em outras 
"experiências" sucedia que Despertava Consciência nos 
Mundos Internos. Várias dessas Experiências, Vivências, 
Saídas ou Desdobramentos Astrais Conscientes, alcancei 
informar por escrito em várias cartas, a nosso Venerável 
e Amado Mestre Rabolú... Isto é, escrevemos-lhe por 
CARTA muitas vezes dando ao Mestre nossos 
"testemunhos" da "Tarefa": A Morte dos eus "de 
instante em instante, de momento em momento" e o 
Desdobramento Astral... Em uma destas, escrita desde a 
cidade de Vila Velha, Espírito Santo, Brasil, com data de 
"17 de Julho de 1994", dei-lhe o seguinte Testemunho: 

"Venerável Mestre Rabolú, estas Experiências 
venho tendo muito seguidas, a partir do momento 
em que venho intensificando o Trabalho com a 
Auto-Observação e a Morte em Marcha. De 
maneira que lhe dou Testemunho, Venerável 
Mestre de que suas Orientações são grandiosas, 
magníficas e dão muito bons resultados. Sei que não 
sou melhor, nem tampouco quero sentir-me 
superior a ninguém, pois sei o pecador que sou e a 
espantosa diabeira que carrego, mas queria com 
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alegria contar a Você Mestre, que seus 
Ensinamentos estão dando-me muito bons 
resultados." 

E o Venerável Mestre RABOLÚ, na Carta "936" de "3 
de agosto de 1994", respondeu-me:

" L u i s P a l a c i o A c o s t a  
Vila Velha, Brasil" 
"Paz Inverencial" 
"À medida que você intensifique o Trabalho mais e 
mais contra o ego, o Trabalho da Morte, mais serão 
os ataques; porém terão também força suficiente 
com que defender-se." 

- III -  
Testemunhos 

1 2 d e s e t e m b r o d e 1 9 9 4 1 0 5 5 A  
L u i s P a l a c i o A c o s t a  
V i l a Ve l h a , E . S . , B r a s i l  
Paz Inverencial! 

"Quanto a você, direi o seguinte: Trabalhe 
continuamente, sem perder um momento à morte 
mística, posto que é o único que na atualidade está 
trabalhando devidamente e essa é minha esperança, 
que surja um. Tal como vai você, terá que surgir 
um pouquinho mais adiante. De modo, pois, que 
lhe suplico que o trabalho dos Três Fatores não o 
abandone um instante, porém o da morte mais, 
dedicar-lhe mais tempo. Necessito que comece a 
dar seus frutos." [*] 
[*] Nota nossa: começa-se a dar frutos, quando os 
Corpos Astral, Mental e Causal se convertem em 
Corpos de Ouro na Segunda Montanha. 

*** 
5 d e o u t u b r o d e 1 9 9 4 1 2 4 4  
G l o r i a M a r í a V é l e z V i l a  
Ve l h a , E . S . , B r a s i l  
Paz Inverencial! 
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Quanto ao menino, quem está praticando a 
castidade tem de criar um menino; isso é lógico e 
você é a mamãe, você o criou. De modo, pois, que 
adiante; não há que desmaiar, com a morte e a 
castidade. 

*** 
5 d e o u t u b r o d e 1 9 9 4 1 2 4 5  
L u i s P a l a c i o A c o s t a  
V i l a Ve l h a , B r a s i l  
Paz Inverencial! 
Esse é o Íntimo; o resultado de todos os esforços que 
estão fazendo, tanto na castidade como a morte e o 
sacrifício pela humanidade. "… Esses são os eus que 
vão morrendo, e de acordo à morte vai nascendo a 
consciência; e isso é o que devemos todos perseguir: 
Nascer para viver!" 

*** 
1 2 d e j u l h o d e 1 9 9 5 9 0 5 A  
L u i s P a l a c i o A c o s t a  
Fe i r a d e S a n t a n a , B r a s i l  
Paz Inverencial! 
3.- Isso indica que está morrendo de fatos e esta 
mudança o leva à Liberação. 

*** 

1 7 d e a g o s t o d e 1 9 9 5 1 0 8 2  
L u i s P a l a c i o A c o s t a  
Fe i r a d e S a n t a n a , B r a s i l  
Paz Inverencial! 
1.- Todo aquele que vá morrendo ou começa a 
morte em si mesmo, tem de passar por estes salões 
que significa dar um passo adiante, em direção à 
luz. 

A Carta "1425" de "2 de dezembro de 1997", é uma 
Valiosíssima Ajuda que nos dá Nosso Venerável e 
Amado Mestre Rabolú, para seguir EXIGINDO-NOS 
a morte dos "eus" que se exige ao Iniciado "a cada 
instante" na Segunda Montanha, e Castigando-nos, 
uma vez mais, muito merecidamente pelo Erro que 
cometi na Missão no Brasil, com essa explicação, e da 
qual informei a nosso Venerável e Amado Mestre 
Rabolú em uma carta, textualmente assim: 

" S ã o P a u l o , B r a s i l .  
2 8 d e N o v e m b r o d e 1 9 9 4 . - "  
 
"SENHOR DOM JOAQUIN ENRIQUE 
A M O R T E G U I V A L B U E N A  
- V E N E R Á V E L M E S T R E R A B O L Ú 
  
- PAZ INVERENCIAL!" 
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"3.- Venerável Mestre, também temos orientado nos 
grupos que a Auto-Observação é melhor dirigi-la 
diretamente ao coração, estando atentos a nosso 
coração a cada instante. Está correto assim?" 
Fraternalmente "Luis B. Palacio A." "Gloria M. 
Vélez de Palacio." Resposta de nosso Venerável e 
Amado Mestre RABOLÚ a nossa carta anterior: 
" 8 d e d e z e m b r o d e 1 9 9 4 " " 1 5 1 8 "  
( p á g i n a 1 , p á g i n a 2 ) .  
" L u i s P a l a c i o A c o s t a e S r a .  
S ã o P a u l o , B r a s i l "  
"Paz Inverencial!" 
"Isso é correto, a auto-observação deve fazer-se, 
sentir a manifestação dos defeitos e para isso tem de 
dirigir-se para dentro, não para fora." (…) 
"Agradecimentos pelo cartão [de Natal], que 
sempre nos recorda o Natal do coração. Isto é 
muito importante que não nos esqueçamos. O 
mesmo desejo a sua esposa, Feliz Natal, cheios de fé 
e força para sua Liberação!"

O anterior Documento foi traduzido, editado e 
publicado nos Centros de Estudos Gnósticos do Brasil, 
pela "Junta Coordenadora Nacional", do Brasil... 
Portanto, há provas de que sim informamos a nosso 
Venerável e Amado Mestre Rabolú de que estávamos 
entregando nos grupos essa prática da Auto-Observação 

dirigida "diretamente ao coração, estando atentos a 
nosso coração a cada instante..." 
Nosso Venerável e Amado Mestre Rabolú também 
reconheceu um "erro" na prática para a eliminação dos 
defeitos, sobre os "detalhes", como consta em "A Águia 
Rebelde": 
"Eu cometi esse erro, não tenho pena de dizer, de 
elemento por elemento, porém eu não tinha em conta 
esses detalhes, porque naquele momento eu não cria 
nesses detalhes, agora que descobri como é a morte, 
então isto deixa a pessoa surpresa, porém se está dando 
é a todo o ego, a todo; ao orgulho, cobiça, luxúria, 
vingança, tudo!, geralmente tudo o que saiu da pessoa 
p a m ! , d ê - l h e , d ê - l h e , d ê - l h e , e a í v a i 
morrendo." (Ensinamentos de nosso V.M. Rabolú em 
"A Águia Rebelde"). 
Fica demonstrado, também, que nosso Venerável e 
Amado Mestre Rabolú, ainda em nosso "Exílio",  
continuava exigindo-nos a Morte do ego e o 
desdobramento astral consciente... 
E nos ajuda a trabalhar com a Morte dos eus, que nos 
Trabalhos da Segunda Montanha, como ensina o 
Venerável Mestre Rabolú, são eus mentais que 
costumam disfarçar-se muito, ou melhor dito, que a 
pessoa quer disfarçar... 
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- IV -  
O Verdadeiro Arrependimento 

"O arrependimento total, que serve, é mudar os feitos e 
manias que a pessoa tem; ir dando duro nesse ego, que é 
o que vocês têm querido disfarçar." 
Em um desdobramento astral, "Encontrei-me com o 
Venerável Mestre Rabolú, Abracei-O com Carinho e 
Respeito, e Ele me recebeu  com Amor, como um 'Pai' 
muito Amoroso..." "O Venerável Mestre Rabolú me 
disse algumas palavras relacionadas com a Missão de 
meu Pai e me disse:" "Moisés, se acerca sua Missão..." 
"Saí conscientemente em Corpo Astral (isto é, 
Desdobrei-me em Astral Conscientemente) e comecei a 
chamar a Minha Mãe Divina... Uma Corrente 
Magnética me levou voando, a grande velocidade a uma 
Montanha, onde havia um Presépio. No Berço do 
Menino, em vez de um Menino com Cabeça Humana, 
estava sentado um Menino com Cabeça de Elefante 
pequeno...(Ganesha), Ao lado, estava um Ancião, com a 
sua Cabeleira e Barba Brancas, Imaculadas... Sobre a 
Cabeça do Ancião, pousava Uma Pomba Branca, com 
as Asas abertas  em Cruz e em atitude de penetrar pela 
sua Cabeça... No Presépio estavam A Virgem e São 
José... Encontrando-me dentro do Presépio, apareceu 
um Menino carregado em meus braços, um Menino já 
grande, como um garotinho que ia aumentando de 

tamanho, de tal maneira que para poder com ELE, tive 
que carregá-lo sobre os meus ombros e costas. Logo fui 
caminhar por essa Montanha, com o Menino carregado 
sobre meus ombros..." Conscientemente em meu Corpo 
Astral me vi "... subindo por uma Montanha cheguei ao 
Cume e me encontrei com o Venerável Mestre Rabolú, 
e me disse: 'Não se preocupe por querer entrar agora ao 
Movimento, pois não o deixarão fazer nada. Pode fazer 
mais como está agora.' Acercou-se a dois jovens 
'escreventes' e lhes disse:" 
"Como nos disse o Mestre Samael na Serra: 'O Jovem 
Moisés vai Reencarnar e há ordens de voltar a recebê-
lo!'..." Acerquei-me ao Mestre, e caminhando 
abraçados, como um "Pai" e um "filho", disse-lhe: 
"Mestre, poderei seguir com este corpo (referindo-me ao 
Veículo Físico, ainda que estivesse no Astral) para 
cumprir a Missão Do Mestre Moisés ?" E o Mestre me 
disse: "Se tu queres, sim.". 
Dirigimo-nos caminhando pelo Cume da Montanha a 
uma pequena casinha branca onde me aguardava a 
minha esposa, o nosso filho e a sua esposa... Na salinha, 
tínhamos semeada no piso uma gigantesca e grossa 
Árvore Branca, que sobressaía muito acima por cima do 
teto... Da base da Árvore saía um líquido gelatinoso que 
recolhia em um recipiente... Disse ao Mestre: "Mestre, 
estou muito arrependido pelos meus erros, suplico 
perdão a Você e aos Senhores do Karma. Sim, sim 
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quero continuar a Missão com o mesmo Veículo Físico." 
E o Mestre foi ao Tribunal para solicitar que me deixem 
continuar a Missão com o mesmo Veículo físico... Dou 
FÉ e TESTEMUNHOS Verdadeiros de que tenho sido 
PERDOADO diretamente por nosso Venerável e 
Amado Mestre Rabolú. 
Porque assim mesmo estivemos e estamos dando "duro 
nesse ego", que é o que temos "querido disfarçar", pois 
temos descoberto que verdadeiramente "os eus mentais 
se disfarçam muito", como explica nosso Venerável e 
Amado Mestre Rabolú em seus Ensinamentos da 
Segunda Montanha. Aqueles que estudam os 
Ensinamentos de nosso Venerável e Amado Mestre 
Rabolú em seus Livros, em suas Mensagens de Natal, 
não devem ignorar o que o Mestre ensina sobre o 
trabalho com a eliminação do ego, dos eus ou defeitos 
psicológicos dentro da própria pessoa, que vão sendo 
realizados de nível em nível, primeiramente aqui na 
parte física e ir passando aos níveis do Astral, do Mental, 
do Causal, pois em todos estes níveis, corpos e 
dimensões está o ego, cada vez em aspectos mais e mais 
sutis, e a pessoa vai descobrindo que o ego, os eus na 
parte mental, na parte causal, são muito sutis porque "se 
disfarçam muito", e tudo isto vai repercutindo também 
aqui na parte tridimensional... 
Este trabalho vai, portanto, de nível em nível, e ainda 
que se deva ir descobrindo e eliminando os eus que se 

disfarçam ou que a própria pessoa quer disfarçar, 
começando pela parte física, este trabalho também do 
descobrimento e eliminação dos eus que se disfarçam, 
que a própria pessoa os disfarça, deve seguir realizando-
o na parte Astral, Mental e Causal. É óbvio que os 
trabalhos de descobrir e eliminar os eus mais sutis e mais 
delicados no Astral, Mental e Causal, eus que a pessoa 
tem querido disfarçar nesses níveis cada vez mais sutis, 
são trabalhos que requerem maior "Luta", maior 
"Consciência", pois são trabalhos que a pessoa realiza 
"dando duro nesse ego" (nesses eus disfarçados), 
conscientemente na Segunda Montanha quando estão 
sendo Fabricados os Corpos de Ouro... 
Em todo caso, temos de colocar sempre, continuamente, 
aqui na parte física o trabalho com a Auto-Observação 
Psicológica em pensamentos, sentimentos e ações, e a 
súplica a nossa Mãe Divina Kundalini, com Força e com 
Fé, para que nos saque e nos desintegre o eu que 
descubramos em algum dos "Três Cérebros": mente, 
coração ou sexo, "DE INSTANTE EM INSTANTE, 
DE MOMENTO EM MOMENTO". Este trabalho 
não podemos eludir, nem sequer um momento, porque 
a morte ou eliminação dos eus não é de vez em quando, 
senão continuamente, durante toda a vida, por sempre, 
é a luta sem fim... O Verdadeiro Arrependimento se 
processa dentro do Iniciado em Treze níveis e em 
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Oitavas Superiores, correspondentes com Os Treze 
Arrependimentos de Pistis Sophia. 
Pistis Sophia (ou a Alma Humana de um Iniciado 
Cristificado) é perdoada no "Nono Arrependimento", 
depois da Ressurreição do Cristo Interior: "(Pistis 
Sophia é perdoada no nono arrependimento.) (Devem-
se receber e posteriormente qualificar as oito iniciações.) 
(Passadas as oito grandes qualificações correspondentes 
às oito iniciações, vem a Hora Nove.) (Na Hora nove se 
conhece o número secreto, então o iniciado ingressa ao 
grupo de Arcanjos ao qual pertence.) (Agora nos 
explicamos porquê na Hora Nove Pistis Sophia é 
perdoada.)" (Ensinamentos de nosso V.M. Samael Aun 
Weor). [...] 
"(Os Mistérios de Chokmah correspondem à Hora 
Nove.) 
(Nenhum Adepto poderia vivenciar a Hora Nove sem 
haver ressuscitado previamente.) (A ressurreição do 
C r i s t o Í n t i m o e m n ó s s u c e d e n a H o r a 
Oito.)" (Ensinamentos de nosso V.M. Samael Aun 
Weor). 

- V -  
"A Netzer tu hás de expulsar de ti como um 

rebento desprezível" 
Quando Moisés foi expulso e teve de fugir do Egito ao 
Midiã, Moisés já era um Iniciado... Moisés havia 
encarnado, fazia já algum tempo, a Seu Mestre Íntimo... 

"... Tudo lhe lançava à solidão do deserto, para o 
vasto desconhecido: seu desejo, o pressentimento de 
sua missão e sobretudo essa voz interna, misteriosa, 
porém irresistível, que diz em certas horas: Vai!: é 
teu destino..." 

A expulsão e a fuga, equivaleu a uma morte para 
Moisés. Trocaram-lhe no Tribunal do Karma a 
desencarnação pela expulsão, e tinha de ser tão dura a 
expulsão, como o equivalente a uma Morte: "Castigou-
me gravemente YAH, mas não me entregou à 
morte..." (Salmos 118.18). 
A expulsão do Profeta Moisés no final dos tempos, 
interpretado como o "Rebento" (Netzer) de Davi está 
indicada nos seguintes Textos: 
"E SAIRÁ uma vara do tronco de Isaí, e um rebento 
brotará de suas raízes." (Isaías, 11:1). "E sairá um 
rebento de Ishai, e um Netzer (Renovo do tronco de 
oliveira) brotará de suas raízes..." (Midrash sobre Isaías 
11: 1). "… A 'Netzer' ('Rebento' ou 'Renovo'),... tu hás de 

15



expulsá-lo de ti como um rebento ['hebreu: netzer'] 
desprezível". (Yeshayahu [Isaías] 14:19) (O Talmude de 
Babilônia, Sanhedrín 43b). Um comentário aos 
anteriores Textos de Isaías 11, dos Textos Essênios de 
Qumrán, Interpreta à "Rama" como "o Rebento de 
Davi": 
"(Isaías 11, 1-5) Sairá um renovo do toco de Jessé e 
brotará de sua raiz um rebento. Pousará sobre ele o 
Espírito do Senhor: (...) A interpretação da cita se refere 
ao Rebento de Davi que brotará nos últimos dias para 
salvar a Israel..." (4QPesher Isaías) (4Q161) (4QpIsa).
Em outro dos Textos Essênios de Qumrán, em uma 
interpretação da Profecia de Shilóh de Gênesis 49:10, 
identifica-se ao "Rebento de Davi" ("Renovo", "Rama" 
ou "Netzer") como o Messias ou Mestre de Justiça: 

"... até que venha o Messias de Justiça, o Rebento 
(Renovo) de Davi…" [4QGênesis Pesher 
(4Q252-4QpGen.), Coluna V. Comentário a 
Gênesis 49: 10]. 

Shilóh, interpretado no Texto anterior como "o Messias 
de Justiça, o Rebento de Davi", é identificado pelo 
Rabino Simeón ben Yojai no Zohar como o Profeta 
Moisés: 

"... 'Até que vem Shilóh': este é Moisés, sendo o 
valor numérico dos nomes Shilóh e Moisés o 
mesmo..." (O Zohar). 

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 
b e l o n g ve r y w e l l t o t h e c h a r a c t e r o f  
Solomon." ("The Messianic Hope of  the 
Samaritans", "by Jacob, son of  Aaron", "High Priest 
of  the Samaritans", "1907"). 
"Enquanto há alguma diferença de opinião acerca 
de Gênesis, 49. 55 [10], que nos fala em que tempo 
o cetro partirá de Judá, há luz para ser achada na 
forma do nome Shilóh. Os judeus o fazem com 
duas palavras, porém na Torah Samaritana é uma 
palavra, e essa é o nome Salomão. As características 
que Jacó atribui a Shilóh pertencem muito bem ao 
caráter de Salomão." ("A Esperança Messiânica dos 
Samaritanos", "por Jacó, filho de Aarão", "Alto 
Sacerdote dos Samaritanos", "1907"). 

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 Targum 
Samaritano".) 
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O Bodhisattwa do Rei Salomão estava caído. Os 
Samaritanos se referem a Shilóh ou Salomão em termos 
negativos. 
Mas há que entender que esta concepção negativa em 
relação a Salomão foi a partir da caída de seu 
Bodhisattwa. Porque antes da caída sexual, o 
Bodhisattwa do Rei Salomão foi um Mestre Cristificado. 
Mas, como está escrito, Shilóh ou Salomão "se 
levantará." 
Até há algumas décadas o Bodhisattwa do Rei Salomão 
continuava caído, mas agora o Bodhisattwa do Rei 
Salomão se tem levantado "do barro da terra". 
Em síntese e à luz dos textos anteriores, "o Messias de 
Justiça," "Shilóh", "Salomão", "Moisés", é o "Netzer" ou 
o "Rebento (Renovo) de Davi". 
No Talmude de Babilônia, "Nétzer" é identificado como 
um dos Discípulos de Jesus, como está escrito: 

"Jesus teve cinco discípulos: Mattai, Nakai, Netzer, 
Buni e Todá..." "Trouxeram a Nétzer (Discípulo de 
Jesus...) e lhe perguntaram: Netzer será morto?, 
como se tem declarado: Um rebento [hebreu: 
nétzer] de suas raízes florescerá' (Yeshayahu 11:1)." 
"Ele lhes disse: sim, Nétzer será morto, como se tem 
declarado: 'Tu hás de expulsá-lo de ti como um 
rebento [hebreu: nétzer] desprezível' (Yeshayahu 
14:19)." (O Talmude de Babilônia, Sanhedrín 43b). 

Os anteriores textos do Talmude de Babilônia se 
referem claramente a um dentre cinco Discípulos de 
Jesus, chamado "Nétzer", que significa "Rebento" ou 
"Renovo", e de quem antes da expulsão se anunciava: 
"Um rebento [hebreu: "nétzer"] de suas raízes 
florescerá" (Isaías 11:1). 
Anunciava-se que "Nétzer" o "Rebento" ou o "Renovo" 
que de suas raízes Floresceu (e que por isso mesmo, 
anunciava-se também que ia "dar frutos"..., posto que 
primeiro se dá o Florescer, para poder depois dar Frutos 
ou Frutificar...), ia ser "morto", não obstante ser um 
"Nétzer em Flor..." 
(Isaías, 11: 1), que ia "dar fruto"... E ordenou-se a quem 
o expulsou, isto é, foi "Obrigado" a expulsá-lo, como um 
"Nétzer" ou "Rebento desprezível"... 
Esta Expulsão equivaleu para o "Nétzer em Flor" que ia 
"dar fruto"... a haver sido "morto"... e dado por 
"perdido", assim como aconteceu com José e com 
Moisés. 
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- VI -  
As Portas Não Se Fecham 

"Se querem seguir no Movimento dediquem-se a 
morrer e ao desdobramento astral consciente. As 
portas não se fecham senão a própria pessoa é a que 
as fecha." 

Se se interpretam aqui os termos "no Movimento" 
como "no Movimento" da parte institucional, física, 
tridimensional, então, somente, unicamente podiam 
"seguir no Movimento" as pessoas que estivessem 
dedicando-se "a morrer e ao desdobramento astral 
consciente"... 
Quantas pessoas, das milhares e milhares que seguiam 
"no Movimento" da parte institucional, física, 
tridimensional, por aquele ano de 1997, etc., estavam 
dedicando-se "a morrer e ao desdobramento astral 
consciente?" 
NENHUMA! NEM NA COLÔMBIA NEM EM 
NENHUM OUTRO PAÍS! 
Nosso Venerável e Amado Mestre Rabolú foi muito 
claro quando disse que somente no Brasil, umas poucas 
pessoas ou algumas pessoas estavam dando-lhe 
TESTEMUNHOS DA TAREFA, porém que em 
nenhum outro país, incluindo a Colômbia, estavam 
dando-lhe A TAREFA, todo mundo falando como 
papagaios, puras teorias, "apontando-se uns aos outros", 

crendo-se salvos, convertendo-se "em juiz dos demais," 
"sem olhar-se" dentro de si mesmos, que "é astúcia do 
Ego para enganar às gentes"... (que é também 
"FANATISMO" E "MITOMANIA"..., assim ensina 
nosso Venerável e Amado Mestre Rabolú...), brigando 
por cargos, poderes, etc. 
Considerando, assim, que NENHUM dos que estavam 
ainda por aquele ano de 1997 "no Movimento" estavam 
dedicando-se "a morrer e ao desdobramento astral 
consciente", e o que é mais grave, " apontando-se uns 
aos outros", que também é FANATISMO E 
M I T O M A N I A . . . , C O M O D I Z M U I T O 
CLARAMENTE NOSSO VENERÁVEL E AMADO 
MESTRE RABOLÚ, então  não podiam "seguir no 
Movimento" institucional... E no entanto "seguiam"... 
Mas esotericamente não seguiam, porque não estavam... 
Isto é, com esta Valiosíssima Carta "1425" com data de 
"2 de dezembro de 1997", que nosso Venerável e 
Amado Mestre Rabolú nos enviou à cidade de Bogotá, 
Colômbia, onde continuávamos vivendo, sem sair nem 
da Colômbia, e nem sequer da mesma Cidade de 
Bogotá, desde o ano de 1996, até a data da Carta 
"1200", e da Carta "1425" e inclusive depois, 
NENHUM dos que seguiam "no Movimento" da parte 
física, institucional, tridimensional, podia "seguir" 
porque NENHUM estava dedicando-se "a morrer e ao 
desdobramento astral"... Muito menos podiam estar 
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esotericamente no "Movimento" nas Dimensões 
Superiores... Quanto a nós "Luis Palacio, Sra. e 
Família", não estávamos "no Movimento" da parte 
institucional, e portanto, a Carta "1425" não se refere a 
que pudéssemos "seguir" na instituição tridimensional... 
Refere-se então esotericamente nosso Venerável e 
A m a d o M e s t r e R a b o l ú a " S E G U I R N O 
MOVIMENTO" GNÓSTICO NAS DIMENSÕES 
SUPERIORES, e no qual ESTÁVAMOS E 
SEGUIMOS ESTANDO, graças ao Céu, e é claro que 
se uma pessoa quer SEGUIR, PROSSEGUIR, 
CONTINUAR, no que ESTÁ, em nosso caso "no 
Movimento" NÃO INSTITUCIONAL, SENÃO 
ESOTÉRICO, ENTÃO É LÓGICO QUE TEM DE 
DEDICAR-SE A SEGUIR COM O "MORRER E O 
DESDOBRAMENTO ASTRAL CONSCIENTE"... 
"DANDO DURO NESSE EGO"... Porque "AS 
PORTAS NÃO SE FECHAM SENÃO A PRÓPRIA 
PESSOA É A QUE AS FECHA A SI MESMA"... "AS 
PORTAS" NÃO ESTAVAM FECHADAS, nem sequer 
depois do "Comunicado 1612", nem do "Comunicado 
1200"... 
Tenha-se em conta que a Carta "1425" com data de "2 
de dezembro de 1997", é posterior ao "Comunicado 
1612" de "18 de dezembro de 1996", e ao Comunicado 
"1200" de "26 de setembro de 1997". 

- VII -  
Alguns Parágrafos dos Ensinamentos  
que nosso V.M. Rabolú nos entregou 

Pessoalmente no Ano de 1996 
"12 de Abril de 1996. Hoje reunidos com o Venerável 
Mestre RABOLÚ, minha esposa e minha pessoa, 
privadamente, na casa da Sede Coordenadora do 
Movimento Gnóstico Cristão Universal da Colômbia, o 
Mestre nos deu os seguintes Ensinamentos:" "Não lhes 
vou tirar esta Escola (o ginásio psicológico na 
convivência com o pessoal da Junta), porque vocês 
necessitam deste duro ginásio; porque aqui saem à 
pessoa muitos eus escondidos que não sabia que os 
tinha. O MESTRE ao melhor Discípulo, dá-lhe muito 
duro, dá-lhe na cara e o trata mal e o expulsa como para 
que se vá E NÃO VOLTE MAIS. O Mestre SAMAEL 
–dizia-nos o Mestre RABOLÚ-, a mim me expulsou e 
me disse diante de todos que não servia para nada, que 
me fosse. Todos os demais companheiros me diziam que 
eu era o diabo e que não tinha onde esconder o rabo. 
Depois o Mestre SAMAEL me felicitou por haver 
passado essas provas e a todos os demais lhes deu 
tremenda repreensão por dizer de mim todas essas 
coisas. TOCOU-ME MUITO DURO TODA ESSA 
LUTA TRÊS ANOS SEGUIDOS. Um irmão me 
roubou vinte anos de trabalho e toda a família se voltou 
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contra mim. Sem dinheiro e sem ninguém, 
TOTALMENTE SÓ... Chega-se sozinhos ao PAI..."
"No Caminho Esotérico, não se vê ninguém. O Iniciado 
se vê totalmente só, só, só... Não volta a ver ser humano, 
nem a escutar canto de galo, nem ladrido de cão... Isto, 
no Caminho... 
Mas, isso não quer dizer, que em outras experiências 
internas, se vai, por exemplo, a um Templo, não se vá 
encontrar com outros Mestres; não. Sim se encontra 
com eles. Mas quando se vê no Caminho, se vê 
totalmente só, só, só... Mas, o Pai e a Mãe Divina e 
todas as Hierarquias estão atentas e no momento em 
que se lhes pede ajuda, aí mesmo dão à pessoa." 
"O LÚCIFER se une com O CRISTO, depois da 
Crucificação na Terceira Montanha e fica a Dualidade: 
O PAI E A SOMBRA, que é LÚCIFER. Mas, como 
Dualidade, não pode entrar ao ABSOLUTO, senão 
como UNIDADE, quando o LÚCIFER se une com o 
PAI, aí pode entrar ao ABSOLUTO, porém necessita 
apresentar um Discípulo..." "O "Anel não se Passa", é 
um quarto totalmente fechado por todas as partes. Tem 
mais poros esta parede, que as paredes desse quarto. 
Nem uma fenda, nem nada. Eu me propus passar e 
atravessei essa parede e esse quarto e apareci em um 
corredor muito estreito, onde saem à pessoa toda classe 
de larvas e coisas feias e horríveis. Segui por esse 
corredor até que saí dele e entrei ao Absoluto, que é de 

uma beleza e luz incomparável, e cada Mestre o vê de 
acordo a sua Consciência. Mas eu o conheci todo – 
disse-nos o Venerável Mestre RABOLÚ -, porém não 
pude ficar, porque o Amor pela Humanidade, não me 
permitiu e voltei aqui para seguir Sacrificando-me pela 
Humanidade. O Mestre SAMAEL não pôde atravessar 
as paredes desse quarto do "Anel não se passa", e não 
quis tentar mais. Porém a mim me permitiram fazê-lo 
pela Missão que tenho que cumprir com a 
Humanidade." 
"Até que não se chega à Unidade, o Iniciado sente 
tentações e é tentado pelo próprio LÚCIFER." 
"Chega-se ao PAI arrastando-se e totalmente 
ensanguentado. Disse a minha esposa e a mim (nosso 
Venerável e Amado Mestre Rabolú): "Eu tenho muitas 
esperanças em vocês que vão lograr chegar. EU SEI 
QUE VÃO CHEGAR AO PAI E POR ISSO QUERO 
QUE SE PREPAREM DURAMENTE: O que aqui 
abaixa a cabeça e guarda silêncio, esse é o que ganha 
espiritualmente. Os que o fazem sofrer, e gritam e tudo, 
esses são os que perdem. Não se identifiquem com nada. 
TRABALHEM EM SILÊNCIO e verão que seguirão 
ganhando." 
"Até a Liberação, Trabalha-se com OS TRÊS 
FATORES." 
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"O CAMINHO É MUITO AMARGO, PORÉM 
DEPOIS VEM O DOCE. O PAI NOS PAGA COM 
DONS ESPIRITUAIS E ISSO COMPENSA TUDO. 
Um Liberado pode rejuvenescer seu corpo ou trocar. 
Porém aí não se pode meter ninguém. Aí é o que o 
Liberado decida." 
Essa noite inesquecível de primeiro de Abril de 1996, 
antes de despedir-se o Venerável Mestre Rabolú, de 
minha esposa e de minha pessoa, para recolher-se e ir 
recostar-se, disse-nos, como um Pai muito amoroso: 
"É importante que escutem estes Ensinamentos porque 
esta Força fica em vocês E ISSO LHES VAI SERVIR 
MUITO! TODAS AS HIERARQUIAS ESTÃO COM 
VOCÊS E TUDO O QUE PEÇAM SER-LHES-Á 
DADO! ASSIM QUE, ADIANTE SEMPRE, NÃO 
HÁ QUE DAR NEM UM PASSO ATRÁS! SEMPRE 
ADIANTE!" 
21 de Outubro de 1996.- 
Hoje, reunidos com nosso Venerável Mestre RABOLÚ, 
com minha esposa e com minha pessoa, no Refeitório 
da casa da Sede Coordenadora do Movimento Gnóstico 
em Bogotá, disse-nos, explicando-nos uma experiência 
de um Desdobramento Astral, o seguinte: 
"... Do Vermelho se passa ao Ouro, que é a Língua de 
Ouro. São Ensinamentos muito Sagrados e muito 
grandiosos. Você passará mais adiante por isto. 

Perguntei-lhe: Mestre, são Ensinamentos da Terceira 
Montanha? E o Mestre me respondeu: Sim, são da 
Terceira Montanha! 
Gratos Mestre -dissemos-lhe- por toda a ajuda que Você 
nos está dando. 
E, o Mestre nos respondeu: 
E com muito gosto a seguirei dando, PORQUE 
AGORA NECESSITAM MUITA FORÇA, PORQUE 
É MUITO DURO O CAMINHO E NECESSITAM 
QUE OS AJUDE MUITO COM A FORÇA QUE 
LHES SEGUIREI DANDO. SIGAM DANDO DURO 
À MORTE E AO DESDOBRAMENTO ASTRAL, 
PARA QUE POSSAM IR A QUALQUER TEMPLO 
E CONVERSAR ASSIM COMO ESTAMOS 
CONVERSANDO AGORA, COM QUALQUER 
HIERARQUIA." 
"Santafé de Bogotá. 22 de Outubro de 1996.- Última 
reunião privada com nosso Venerável Mestre 
RABOLÚ, junto com minha esposa e com minha 
pessoa, à entrada de seu Escritório da Sede 
Coordenadora do Movimento Gnóstico Cristão 
Universal, dando-nos os seguintes Ensinamentos, já de 
despedida..." 
"A passagem pelas brasas acesas –disse-nos o Mestre-, 
ao vermelho vivo pelas que você passou caminhando 
três vezes, é a prova do Fogo, e a passou muito bem. 
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Fizeram-no passar várias vezes, provando-lhe também a 
obediência. A Prova do Fogo, seguem aplicando à 
pessoa, ATÉ NA SEGUNDA MONTANHA." 
"O Colibri é o Real Ser da pessoa, que se alimenta com 
as virtudes da Alma, simbolizadas pelas flores." 
"Sobre a exper i ênc i a a s t ra l con sc i en te -o 
Desdobramento Astral- com o Venerável Mestre JESUS 
O CRISTO, em Seu Oratório, no Monte das Oliveiras, 
o Venerável Mestre RABOLÚ, disse-nos: Essa 
experiência é Real, e o Mestre JESUS não pronunciou 
palavras, porque com o olhar estava falando 
intuitivamente a você, dizendo-lhe, que você sabia o que 
tinha, ou tem de fazer. Assim falam os Mestres, 
intuitivamente. Sim, você se desdobrou ao Monte das 
Oliveiras e aí se encontra o Mestre JESUS. Ele é muito 
amoroso. 
Quando vou de carro por aí e vejo árvores de Oliva, 
faço parar o carro e saio para deleitar-me olhando-as, 
porque sinto uma alegria muito grande, algo tão grande 
que não sei explicar. 
A Árvore de Oliva é a Árvore que mais alegria me 
produz, uma sensação muito agradável, muito especial, 
algo muito grande." 
"TENHO MUITAS ESPERANÇAS EM VOCÊS. 
SIGAM ASSIM COMO VÃO QUE TENHO 
MUITAS ESPERANÇAS E MUITAS COISAS BOAS 

COM VOCÊS. TAMBÉM COM SEUS FILHOS [ou 
seja, com nosso filho e com sua esposa] TENHO 
MUITAS ESPERANÇAS NELES, AQUI LHES VOU 
AJUDAR, DANDO-LHES UMA BOA LIMADA."
"Quando estava comentando ao Venerável Mestre 
RABOLÚ a experiência Astral com o Venerável Mestre 
JESUS O CRISTO NO MONTE DAS OLIVEIRAS, 
emocionou-se muito e lhe assomaram as lágrimas aos 
olhos..." 

Véspera do Shabbath do Dia Sexta-feira 19 de 
Dezembro do Ano 2008 

Este estudo terminei de revisar e de ampliar com a 
Ajuda de Deus no dia 4 de Janeiro do Ano 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 

www.testimonios-de-un-discipulo.com
Este Pdf  é de distribuição completamente gratuita, não 

comercial, sem fins lucrativos.
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El Salto del "Tequendama" en la Altiplanicie Cundiboyacense  
Creado por Bochica El "Moisés Chibcha",  
(Sedigua "El Soñado", Sugumonxe. Zuhé). 

En la Altiplanicie Cundiboyacense, en "Bakatá", Aconteció  
Su Reencarnación como el Niño-Cristo de Oro el 25-26 de Septiembre del Año 2000 de 

Nuestra Era Cristiana (Mes Hebreo de "Elul" 5760).




