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No crepúsculo de nossa existência aqui no planeta Terra veio o ALERTA GERAL 
do Coordenador Geral Internacional do MOVIMENTO GNÓSTICO CRISTÃO 
UNIVERSAL DA COLÔMBIA, V.M. Rabolú, que se dirige a toda a humanidade 
para comunicar-lhes o seguinte: “Esta é uma profecia que se cumpre ao pé da letra. Estamos 

vivendo, como digo eu, sobre o tempo, mas não haverá escapatória no planeta, porque o mais temível e 
confuso é a aproximação de Hercólubus, que nem os próprios cientistas calculam os perigos que traz para 
o nosso planeta, porque se Hercólubus passa mais próximo do que se crê, à terra, voaremos em pedaços. 
Antes de passar pela frente do nosso planeta, o fogo de Hercólubus queimará a maior parte da vida. Isso 
que estou dizendo aqui, sustento ante qualquer cientista, porque assim ocorrerá. Isso trará convulsões em 
todo o planeta; não haverá onde esconder-se. Meta-se onde queira meterse, aí não há esconderijo. Vem o 
desequilíbrio mental da humanidade e ficaremos pior do que estamos. O melhor é trabalhar sobre a morte, 
mas dedicar o tempo a morrer (para o ego); o que está morrendo, de fatos, está salvo, porque as Hierarquias 
o podem proteger onde se encontre. Essa é a única esperança que temos de escaparmos da grande 
destruição, que será terrivelmente pavorosa para a pobre humanidade. Eu não lhes aconselho que se vão 
para outra parte, porque não haverá esconderijo em nenhuma parte do planeta; o planeta todo será 
consumido e o calor insuportável do outro planeta queimará grande parte do nosso. As pessoas morrerão 
de calor e sem alimentos. De modo pois que dediquem o tempo a morrer (para o ego). Estou mandando 
este alerta para que se ponham a trabalhar e deixem de falar tanto e vamos aos fatos, os fatos são os que 
nos salvam. Deve-se lutar, porque com a morte se consegue a castidade e o amor pela humanidade. Se 
não se morre, não há nada dos demais. Então esses dois fatores se podem cumprir, com a morte é que se 
cumpre tudo. Nesses momentos o que devem fazer é dedicarem-se a morrer (para o ego), para que possam 
verdadeiramente adquirir um conhecimento próprio e direto, não de livros, senão muito pessoal, para ajudar 
a humanidade. Rogamos às Comissões Nacionais reproduzir e fazer chegar às diferentes fases este alerta 
e entregar ao pessoal a tarefa do Desdobramento astral e a Morte do ego”. 

Para a Ilha Secreta irão as pessoas que independentemente da religião a que 
pertençam, praticam os Três Fatores de Revolução da Consciência 
concretamente e que tenha despertado pelo menos 50% de consciência. As 
demais pessoas que não possuem os 50% de consciência despertas, mas que 
possuem essência livre, independente da ordem mística que pertençam, elas 
possuem virtudes na alma, serão resgatadas pelas naves, num percentual 50% 
dos habitantes da Terra, para outros planetas, conforme proporção descrita por 
Jesus Cisto: “Na casa de meu Pai Há muitas moradas, de duas mulheres que 
esteja no moinho, uma será levada e a outra ficará; de duas mulheres que 
estejam no campo, uma será levada e a outra ficará” Os que ficarem se 
sucumbirão ao abismo e de lá não sairão antes da segunda morte. “E a morte e ao 

inferno foram lançados no lago de fogo: esta é a segunda morte”(Apocalipse 20:14).  

A cada um de nós aspirante a estudante gnóstico, no decorrer do tempo 
destinado ao desenvolvimento de 5ª Raça-raiz, foi dada a oportunidade de 
estudar e conhecer a verdade, para nos libertarmos e sair da Roda do Sansara, 
em cinco opções, em relação ao despertar da consciência: 

1ª.  Ir para o absoluto - para Turyas, para os Cristos, isto é, para os que 
despertaram 100% de consciência, através dos Três Fatores de Revolução da 
Consciência, percorrendo o caminho reto. 

2ª.  Ir para o Nirvana - para as Hierarquia angelicais, em seus nove graus, por 
meio do caminho espiral. 
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3º   Ir para Ilha Sagrada, por meio do resgate, para aqueles que despertaram 
até 50% de consciência. 

4ª.  Ir para uma das moradas do Pai, por meio das naves, para os que não 
possuem 50% de consciência desperta. 

5ª   Ir para o abismo, para sofrer a segunda morte, a morte compulsória, para 
libertar a essência aprisionada pelo ego. 

O resgate para a Ilha Sagrada será comandado pelo V.M. Samael Aun Weor e 
todos os outros Mestres da Loja Branca, sob as ordens de Jesus Cristo. Para os 
outros planetas se fará por meio de naves especiais. Os caminhantes do 
Absoluto e do Nirvana foram com as próprias pernas, para a Ilha e outros 
planetas precisamos de condutores, que nos coloque na 4ª dimensão ou nos 
transportes em naves especiais. Para o abismo a natureza nos leva 
mecanicamente. 

Para nos educarmos adequadamente, ao longo deste tempo de 
desenvolvimento da 5ª Raça-raiz, a Loja Branca, por meio dos Mestres do 
Colégio de Iniciados, passou-nos instruções pertinentes em três círculos de 
estudos: 

1º. Círculo Exotérico – espaço de estudos e prática destinado a todo aquele 
que aspira ser estudante gnóstico. 

2º. Círculo Mesotérico – espaço de estudos destinado aos verdadeiros 
estudantes gnósticos. A este círculo vão todos os aspirantes pragmáticos, que 
trabalham concretamente com os Três Fatores de Revolução da Consciência, 
desdobram objetivamente, participam dos rituais sagrados da Segunda 
Câmara, na 5ª dimensão. 

3º Círculo Esotérico – espaço ocupado pelos Mestres, por aquele que já 
conhecem o caminho secreto. 

Neste instante crucial que nos deparamos, diante da proximidade do fim dos 
tempos, cabe a cada um de nós aspirante fazer uma auto avaliação para 
compreender que ainda, infelizmente, por mais teorias e intelecções que temos 
ainda não somos estudantes gnósticos e que já perdemos as duas primeiras das 
cinco possibilidades de salvação e possivelmente iremos perder a terceira e a 
quarta também, restando-nos apenas a quinta, ao bem da veracidade dos fatos. 

Para nos alentar, para fortalecermos e nos enchermos de esperanças reais o 
V.M. Rabolú, ao sintetizar a doutrina gnóstica cristão universal, nos trouxe a boa 
nova, ao enfatizar que para a terceira são candidatos, independentemente de ter 
ou não os 50% de consciência desperta, todos os estudantes gnósticos 
portadores de mônadas da via reta, que se definiram em definitivo pela morte do 
ego, que estão trabalhando concretamente com a morte em marcha dos  
detalhes do eu e praticando o desdobramento astral. Diante deste triste 
panorama só nos resta trabalharmos intensivamente sobre nós com os Três 



Fatores de Revolução de Consciência, para virarmos o jogo, reverter a nossa 
situação de perdidos para sempre! 

Podemos até ter 3% ou mais de essência livre, mas ainda não somos estudantes 
gnósticos porque não possuímos os 3% de consciência desperta. A hora que 
tivermos, em função do nosso trabalho com a morte e com a meditação, é 
quando passaremos ao grau de estudante. Porque aí teremos a capacidade de 
desdobrar objetivamente, para ir de encontro às verdadeiras fontes de estudos, 
conforme nos ensinou o V.M. Rabolú.  


