QUESTÕES PARA ESTUDO E REFLEXÃO SOBRE ALGUMAS CARTAS DOS V.M RABOLÚ QUE NOS
AJUDAM

01. Como eram as cartas do VM. Rabolú para o MGCU NA NOVA ORDEM?
Resposta: No tempo do movimento gnóstico constituído, tanto na Velha como na Nova Ordem,
os Veneráveis Mestres Samael e Rabolú trocavam correspondências com os estudantes de
gnose. As correspondências se constituíam de cartas privadas, individuais e coletivas,
destinadas aos membros efetivos do MGCU.
02. Como eras as cartas de natureza coletiva?
Resposta: As cartas de natureza coletiva circulavam nos grupos de estudo e eram herméticas,
de acesso somente aos membros juramentados do MGCU. Os estudantes de gnose das fases
iniciais de estudo não possuíam acesso às informações contidas em tais cartas.
03. Como eras as cartas de natureza individual?
Resposta: As cartas de cunho individual traziam informações individualizadas, de natureza
pessoal, cujo conteúdo não era para ser divulgado. Porém alguns estudantes, no decorrer do
tempo, no sentido de prestar um testemunho pessoal acerca da veracidade dos ensinamentos
gnósticos dos Veneráveis Mestres Samael e Rabolú resolveram publicar algumas destas cartas,
com o objetivo de ajudar os demais irmãos que ainda estudam gnose.
04. Que importância tem para nós as cartas do VM. Rabolú, endereçadas ao Missionário
Restrepo?
Resposta: Entre estas cartas que ajudam estão às cartas dom Missionário Jorge Velez Restrepo.
Nas cartas do Missionário Restrepo o V.M. Rabolú o autoriza a fazer a divulgação do livro
Hercólubus e a tratar as profecias acerca do fim do mundo.
05. Que credibilidade te o Missionário Restrepo para tratar de assuntos esotéricos
relacionados a Hercólubus e demais profecias apocalípticas?
Resposta: Ele possui o respaldo do V.M. Samael, fora autorizado pelo V.M. Rabolú,
portanto está dentro da Ordem e da Lei.
06. Há incompatibilidade dass atuações sobre o livro Hercólubus entre o Missionário
Restrepo, a AGSAW, o MGCUR e a Associação Alcione e outras mais?
Resposta: Não há. A atuação do Missionário Restrepo, AGSAW E MGCUR recaem sobre a parte
esotérica do livro, tratando da Doutrina Gnóstica Samaeliana e dos eventos apocalípticos
inseridos nele. A atuação da Alcione e das demais organizações mercantilistas recaem sobre a
produção e distribuição do livro.
- Carta 01: Restrepo não fora expulso
- Carta 02: Autorização para divulgação do livro Hercólubus e de profecias apocalípticas.
- Carta 03: Alerta Máximo à Humanidade

