RABOLÚ AUTORIZA RESTREPO ATUAR NA DIFUSÃO DO LIVRO
HERCÓLUBUS
Jor
O V.M. Rabolú autorizou o missionário Jorge Velez Restrepo, vide carta, a atuar
na divulgação das profecias apocalípticas tanto do livro Hercólubus, como das
demais profecias convencionais das escrituras sagradas, conforme está abaixo:
MOVIMIENTO GN0STICO CQI0TIANO UNIVEQ0AL DE COLOMBIA Personería Jurídica - Resolución No. 050 de Febrero
20 de 1961 Y 0264 de Abril 2 de 1985 - Gobernación Depto. del Magdalena. SEDE COORDINADORA NACIONAL Carrera
37 No. 54-48 Ap. Aéreo 57328 Zona 2 - Ap. Aéreo 94188 Zona 8 Conmutador: 222 02 88 Fax: (91) 221 79 13 - Santafé
de Bogotá, Colombia
5 de agosto de 1999.
Jorge Vilez Restrepo Apdo. 768 Rionegro, Ant.
Paz Invernal!
Você está autorizado a iniciar publicamente a promoção e o conhecimento, de maneira massiva, da obra
"Hercólubus or Red Planet", dentro das exposições expostas em sua carta de 24 de julho deste ano. Você
pode usar abertamente os meios indicados.
Os senhores Juan Carlos Amarís e Nónica Vivas estão autorizados a colaborar neste processo.
As obras sagradas que você conhece podem citá-las, e o que é mencionado em Hercólubus, pode ser
verificado mais tarde com fatos. Você pode colocar o Mestre Samael também em suas profecias.
Fraternalmente,

Joaquim Amortegui Valbuena

A leitura e análise desta carta, à luz da realidade, nos revela que o próprio V.M.
Rabolú autorizou a atuar publicamente na promoção, na divulgação do livro
Hercólubus e do conhecimento nele contido público.
O V.M. Rabolú, na mesma carta também autorizou os senhores Juan Carlos
Amarís e Nónica, companheiros do Missionário Restrepo, a colaborar com ele
nesta empreitada.
O V.M. Rabolú também autorizou o renomado Missionário Restrepo a profetizar
sobre assuntos apocalíticos, incluindo neles os ensinamentos do V.M. Samael,
as obras sagradas acerca de cunho apocalítico e as menções apocalípticas do
livro Hecólubus.
Nesta carta o V.M. Rabolú enfatiza que o que os fatos por ele profetizados no
livro Hercólubus, mais tarde, iriam se cumprir, o que poderia ser verificado mais
tarde já com fatos.
Em verdade, os fatos mencionados no livro Hercólubus, já estão sendo
gradativamente cumpridos e comprovados pela mídia em nossos dias, em que
há um terremoto ali, um maremoto lá, um furacão em alhures, um tsunami acolá,
pestes, fomes e violências generalizadas em todos os lugares.

Portanto, o Missionário Restrepo tem credibilidade gnóstica, é respaldado em
suas ações pelos V.Ms. Samael e Rabolú, merece todo o nosso respeito e
devemos dar a devida atenção a ele, estudar, refletir e praticar o que ele nos
ensina acerca da gnose samaeliana.
As ações do Missionário Restrepo em pró da gnose samaeliana, seus livros,
seus textos e seus vídeos estão por nós linkados na página
http://agsaw.com.br/jorgevelezrestrepo.html.

