
 

CARTAS IMPORTANTES RELACIONADAS AO LIVRO HERCÓLUBUS 

(Prof. Maurício – Home) 

Justificativa – Há muitas informações significativas nas cartas que o V.M. 

Rabolú mandava a seus discípulos, em resposta às dúvidas, como orientação 

doutrinária, como admoestações, como encorajamento, reflexões, etc. 

Estas cartas não eram divulgadas, pois tratavam de orientações particulares a 

determinados estudantes, dentro de certa contextualização. 

Desta forma há muitas informações significativas por ai, pelo mundo afora 

sobre a Doutrina Gnóstica Samaeliana, do que possamos imaginar. 

No MGCU institucionalizado sempre estiveram presentes duas frentes 

participativas, para fazer movimentar o conhecimento gnóstico. De um lado 

sempre esteve à organização administrativa e do outro, a parte esotérica. A 

parte esotérica nem sempre fora compreendida pela pelo pessoal da parte 

administrativa. 

Sendo assim, o conteúdo destas cartas que o V.M. Rabolú enviara a muitos 

dos seus discípulos nem sempre fora compreendida pelo pessoal 

administrativo, devido à sua configuração esotérica e não administrativa. 

Não há nestes nossos dias finais, na Terra, mais motivos para manter nada 

escondido. Antigamente o Arcano AZF tinha que movimentar-se veladamente, 

hermeticamente guardado a sete chaves. Hoje ainda continua velado, 

escondido, apesar de estar disponibilizado em domínio público, em mídia 

escrita, falada, televisada, etc. 

A psique subjetiva da humanidade de hoje, corroída pela entropia, não lhe 

permite captar o real sentido do Arca AZF, ao entrar em contato com uma fonte 

de informações sobre ele, mesmo que ela esteja escancaradamente 

desvelada.  Pois o filósofo Pai da Razão disse que a Verdade só pode ser 

detectada por aquela pessoa que a procura. Quem não está havido por 

encontrar a verdade, ao entrar em contato com ela não a percebe. 

Da mesma forma, para a maioria dos estudiosos de gnose, das mais diversas 

correntes, o conteúdo destas cartas não possui o menor valor.  Pois não 
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conseguem captar o seu real sentido esotérico e o que ele representa em 

relação à colheita das sementes da gnose samaeliana, que germinam e dão 

frutos, inerentes ao Êxodo par a Ilha Sagrada. 

Objetivo – O objetivo abordarmos este tema é de levar aos Estudantes 

Gnósticos Privilegiados algumas informações importantes, contidas em 

algumas cartas dos Estudantes Gnósticos Pontificados, compartilhando pontos 

interessantes da Doutrina Gnóstica Samaeliana, para servir-lhes de 

instrumentos de orientação de caminhos a serem percorridos na trajetória de 

estudo e vivência da Doutrina Gnóstica Samaeliana Revalorizada. 

Conteúdo – O conteúdo destas cartas, eminentemente esotérico, versa 

fundamentalmente sobre os Três Fatores de Revolução da Consciência, com 

ênfase na morte em marcha dos Detalhes e Desdobramento Astral. 

Metodologia – Para atingir os propósitos de levar este conteúdo aos 

selecionamos algumas cartas, autorizadas pelos seus possuidores. Estamos 

fazendo uma abordagem holística do conteúdo delas, com o propósito de 

ajudar nos estudos e pesquisa da Gnose Samaeliana, por parte dos estudantes 

e de combater os depreciadores da Real Doutrina Gnóstica Samaeliana.  . 

As cartas trocadas entre o V.M Rabolú e o Missionário Jorge Restrepo - 

Representam um marco importante na trajetória de percurso do conhecimento 

gnóstico samaeliano. Elas são de uma magnitude muito expressiva. Elas são 

muito significativas para o estudante de gnose samaeliana que anseia pela 

verdade, por trazerem em seu bojo, um conteúdo muito significativo sobre a 

Doutrina Gnóstica Ressintetizada e Revalorizada. 

Entre estas correspondências há uma especial, a meu ver, enviada no dia 24 

de Julho de 1999.  O Missionário Jorge Vèlez Restrepo escreveu uma carta ao 

V.M. Rabolú, a cerca de apenas três meses da morte dele, apresentando um 

Projeto de Divulgação do Livro “Hercólubos ou Planeta Vermelho.” Em apenas 

11 dias após o V.M. Rabolú lhe mandou a reposta, autorizando ao Missionário 

Restrepo fazer a divulgação maciça do livro Hercólubus, nos seguintes termos: 

“Se lhe autoriza desde já que empreenda a promoção e conhecimento público, em forma 

massiva, da obra Hercólubus ou Planeta Vermelho, dentro do planejamento exposto em sua 

carta de 24/07/1999. Pode usar abertamente os meios assinalados. Os Senhores Juan Carlos 

y Nónica Vivas estão autorizados a colaborarem contigo nesta tarefa. Pode citar as obras 

sagradas que você conhece as que em Hercólubus são citadas. Mas adiante se pode 

comprovar com fatos. Pode inserir o V.M. Samael também em suas profecias” (V.M. Rabolú). 

A autorização do V.M. Rabolú ao Apóstolo Jorge Restrepo é magnífica, porque 

outorga a Restrepo as prerrogativas de atuar gnóstico e didaticamente e sobre 



o seu conteúdo, para orientar os estudantes da Gnose Samaeliana 

Ressintetizada nas questões esotéricas.  O V.M. Rabolú o tornou um 

divulgador diferente, exatamente por ele ter sido o único apóstolo vivo, 

contemporâneo aos V. Ms Samael e Rabolú, que permaneceu fiel ao MGCU. 

As cartas trocadas entre o Missionário Restrepo e o V.M. Rabolú se constituem 

em documentos magníficos, que dão sustentação ao Movimento da Gnose 

Revalorizada. Como o livro Hercólubus representa a ressintetização do MGCU, 

nele está embutida, de forma sintética, toda a Doutrina Gnóstica Samaeliana. 

As cartas enviadas pelo V.M. Rabolú aos estudantes gnósticos tem um 

carácter de peculiaridade. Ela contém como conteúdo uma mensagem 

contextualizada, muito particular de cada pessoa a que era dirigida. 

Neste sentido a mensagem contém ensinamento dirigido exclusivamente 

àquela pessoa a quem era dirigido. Não se aplicaria, não serviria a outra 

pessoal. 

Muitas pessoas que receberam cartas do V.M. Rabolú disponibilizam-nas na 

mídia, tornando-as de domínio público. São todas maravilhosas, se não 

estiverem adulteradas. Há discípulos do VM. Rabolú que foram expulsos da 

gnose e publicaram cartas adulteradas, falsificadas, etc., adulterando os 

ensinamentos do V.M. Rabolú. 

Quando o V.M. deu a tarefa de qualificação, ele mandava uma carta à Junta 

Coordenadora testificando a qualificação do estudante gnóstico que tivesse 

obtido sucesso nela. 

Correspondências trocadas entre o Prof. Maurício e o VM. Rabolú - Nas 

cartas trocadas entre V.M. Rabolú e o Prof. Maurício, o V.M. Rabolú se 

constitui num importante referencial de trabalho com a morte em marcha e com 

o desdobramento astral a todos nós. Onde ele exorta a todos nós a 

persistirmos na tarefa de desdobramento objetivo. Estas cartas estão 

disponibilizadas na página http://agsaw.com.br/cartas.pdf. 

Carta Alerta de Máximo à Humanidade - Este documento é 

extraordinariamente fantástico para todos nós estudantes de gnose 

samaeliana. Nele o V.M. Rabolú faz-nos admoestação sobre o tempo que vai 

chegando ao fim. Exorta-nos ao trabalho com a morte em marcha, pede para 

fazer chegar informação sobre a tarefa de qualificação a todos nós.  

Para ler o texto na integra da “Carta Alerta de Máximo à Humanidade” 

acesse a página http://www.agsaw.com.br/alertamaimoahumanidade.pdf. 
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Cartas da confusão hercolubusiana – Nestas cartas está a narração dos 

diálogos entre o Sr. Ángel Prats, representando a Associação Alcyone e o Prof. 

Maurício, representando a AGSAW.  

Estas cartas são importantes para os estudantes do PROJARCAS, pois elas 

apresentam em seu bojo uma situação equivocada. Na época elas trazem 

falsas acusações, que nos colocaram numa posição muito desconfortável, até 

apresentamos as nossas repostas, as nossas defesas. 

Esta confusão toda foi protagonizada por um rapaz chamado Marcos, que 

colaborava como Monitor da TV Websaw, ao mesmo tempo em que passou a 

pertencer também à Associação Alcyone.  Nesta condição ele passou, creio de 

boa intenção a produzir e distribuir panfletos de divulgação das duas 

organizações conjuntamente, por conta própria, sem permissão e sem o 

conhecimento de ambas.  

O desfecho final desta confusão hercolusiana se deu através de um manifesto, 

que tornou público o tiro do Sr. Ángel Prats, que saiu pela culatra, conforme 

está abaixo:  

“MANIFESTO DA AGSAW DESFAZENDO CONFUSÃO SOBRE LIVRO HERCÓLUBUS – Este 

nosso manifesto se constitui num texto de natureza dissertativa e persuasiva. Ele é uma 

declaração pública dos princípios e intenções dos estudantes de gnose samaeliana da agsaw, 

que objetivam alertar um problema que está ocorrendo conosco em torno de uma confusão 

sobre o livro Hercólubus. Por ele estamos fazendo denúncia pública de um problema que está 

ocorrendo em torno do livro Hercólubus. Neste manifesto declaramos o nosso ponto de vista, 

denunciamos a armação que tentara fazer sobre nós, com propósitos estranhos. Convocamos 

a atenção de todos na análise deste documento para nos defendermos com conhecimento de 

causa. O texto do manifesto está disponibilizado na página da AGSAW, para todos os 

estudantes da AGSAW, que tiveram acesso às cartas da Fernanda Soares, do Sr. Àngel e do 

Sr. Restrepo e do Professor Maurício. Para ler manifesto e cartas acesse 

http://agsaw.com.br/confusaosobreolivrohercolubus.pdf“. (Maurício da Silva) 

 

Carta-Reposta Póstuma do V.M. Rabolú – Este modelo de carta foi deixado 
pelo previdente V.M. Rabolú, como um padrão único a ser mandada, como 
resposta, a toda carta que chegasse lá, após sua morte. Eu mesmo a recebi 
também. 
 
E sou imensamente grato a ela que me ensinou a pedir a fazer a morte 
definitivamente, de modo contínuo, principalmente em momentos difíceis de 
suprema provação! 
 
Nesta carta o V.M. Rabolú exorta a todos nós estudantes de gnose samaeliana 
a intensificarmos o processo de morte em marcha e do desdobramento astral, 
como o único meio de nos qualificarmos convenientemente para o Êxodo à Ilha 
Secreta.  
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Eis abaixo a carta, em espanhol e a sua correspondente tradução para o 
português:  
 
Santa Fé de Bogotá, Enero de 2.000 
Seño (a) Maurício da Silva 
 
REF: DEVOLUCION DE CORRESPONDENCIA SIN CLASSIFICAR 
 
Cordial saludo 
Se devueve su correspondencia dandocomprimento a la voluntad del V.M. 
Rabolú: de que toda carta no classificada(abierta), fuera regressada a su lugar 
de origem, después de su desencarnación(fallecimiento), hecho que aconteció 
el día sábado 8 de Enero del año 2.000. 
 
Aunque fisicamente ya no podemos pedirle información; si podemos EN EL 
MUNDO ASTRAL dirigirnos esotéricamente a el y recibir su guía y ensenanza. 
 
Praticando decididamente el capítulo EL DESDOBRAMENTO ASTRAL que nos 
dejó en su libro "HERCOLUBUS O PLANETA ROJO" 
 
DEJO DICHO: "Cuanto pensamiento negativo le venga a uno, hay que pedirle a la Madre 

Divina la desintegración. Asi poco a poco se vá transformando uno y vá transformando su 
diario vivir. Esos son los que verdadeiramente alcanzan al Exodo, los que empíezan a trabajar 
en esas condiciones, pero seriamente y a todo momento. 
 
La salida en cuerpo astral es muy vital, por motivo de que el que empieza a salir empieza a 
guarse a si mesmo y y se va preparando para guiar a los demás, porque eso es lo que necesita 
la humanidad, guías. De modo pues, que adelante, con estos programas que servirán mucho a 
la humanidad". 
 
Así de esta manera podemos tener la aspiración de capacitarnos em estas realidades. 

 
 

Carta-Resposta Póstuma do V.M. Rabolú, 
Santa Fé de Bogotá, janeiro de 2.000 

Senhor Maurício da Silva 
Assunto: DEVOLUÇÃO DE CORRESPONDÊNCIA SEM CLASSIFICAR 

Saudação cordial 

Se devolve sua correspondência, dando cumprimento à vontade do V.M Rabolú: de que toda 
carta não classificada (aberta), fosse regressada ao seu lugar de origem, depois de seu 

desencarne (falecimento), fato que ocorreu no dia sábado, oito de Janeiro do ano 2.000. 

Embora, fisicamente, já não possamos pedir-lhe informação; sim, podemos NO MUNDO ASTRAL 

dirigir-nos esotericamente a ele e receber sua orientação e ensinamento. 

Praticando decididamente o capítulo O DESDOBRAMENTO ASTRAL que nos deixou em seu livro 
"HERCÓLUBUS, OU PLANETA VERMELHO". 

O VM. Rabolú DEIXOU ESCRITO: "Quando um pensamento negativo se aproxime, deve-se 
pedir à Mãe Divina a desintegração. Assim, pouco a pouco vai transformando-se e vai 
transformando seu diário viver. Esses são os que verdadeiramente alcançam ao Êxodo, os que 
começam a trabalhar nessas condições, porém seriamente e a todo o momento. A saída em 



corpo astral é muito vital, pelo motivo de que, o que começa a sair, começa a guiar a si mesmo 
e vai preparando-se para guiar os demais, porque é disso que precisa a humanidade, guias. De 
modo, pois, que adiante, com estes programas que servirão muito a humanidade. Assim, desta 
maneira, podemos ter a aspiração de capacitarmos nestas realidades”. 

ATENCIOSAMENTE: 
EDITORES 

Alguns trechos de cartas Importantes do VM. Rabolú – Abaixo elencamos 

alguns trechos importantes extraídos de cartas do V.M. Rabolú são muito 

significativos para todos nós estudantes de gnose samaeliana. São cartas de 

Orientaçõe Finais do V.M. Rabolú, conforme está abaixo:  

“Trabalhem cegamente, duro, sem deixar um momento de estar dando-lhe à morte, duro e o 

desdobramento astral. Quem trabalha com estas duas coisas, seriamente, é resgatado, não 

fracassará, não o deixam fracassar. Isto foi o último que pude encontrar no interno, como 

salvação do estudante Gnósticos.” (VM. Rabolú 30-12-98).  

“O trabalho sério que lhe dizem aí é o trabalho da morte. É a morte que lhe livra do abismo e 

de qualquer castigo”.  (VM. Rabolú 12-09-98).  

“No que estão errando é em abandonar o trabalho da morte por outras atividades, o trabalho da 

morte deve ser desde o momento em que a gente se levanta até o momento de ir dormir, 

trabalhar continuamente.” “Quando a gente se põe a praticar a morte, porém em realidade, de 

instante em instante, de momento em momento, na prática, onde quer que esteja, está 

protegido pelas hierarquias, o Pai e a Mãe os protegem para que possam seguir adiante. Não 

tenham medo, sobre isto que lhes digo, porque assim é, estão protegidos pelas hierarquias os 

que estejam trabalhando seriamente. Os que não estão trabalhando, senão falando mais, a 

estes sim os pega a espada”. (VM. Rabolú - Carta 227) ”é todo aquele que inicia um trabalho 

seriamente, com a morte, este é resgatado ainda que não tenha os 50%%. Não é que vão leva-

lo à Ilha do Êxodo, porem o levam a outro lugar seguro onde nada lhe acontecerá e poderá 

seguir seu trabalho. O trabalho da morte é básico e fundamental, porém continuamente, a todo 

instante temos que estar trabalhando, auto-observando-nos e a todo detalhe negativo, pedir à 

Mãe Divina a eliminação.” (VM. Rabolú -13-08-98- Carta 833). 

“Não importa de modo algum o que está acontecendo. Siga fazendo a morte, o importante é a 

morte de segundo a segundo, continuem praticando a morte e o desdobramento astral e verão 

os resultados que irão ter.” 11-98 “Siga praticando até que saia à vontade, voluntariamente do 

seu corpo, e morra de instante a instante, momento a momento, para que lhe facilite mais o 

desdobramento astral e a consciência.” (28-07-97-Carta 981 - V.M. RABOLÚ). 


