
CONEXÂO INDISSOCIÁVEL ENTRE OS V. Ms. RABOLÚ E SAMAEL 

 

O V.M. Samael é portador e provedor da energia marciana, potencial inigualável e 

infindável de geração da força contra o mal, que é força marciana. 

O V.M. Samael provisiona esta energia para os seus discípulos fiéis, que estudam e 

vivenciam a Doutrina Gnóstica Cristã Universal na linha samaeliana.  Linha 

samaeliana é o ramo da gnose coordenada pelos V.M. Rabolú e Samael. 

O V.M. Samael para qualificar e aprovisionar esta energia aos seus discípulos, 

através de sua obra aqui na Terra, teve que se submeter ao protocolo fundamental 

da Loja Branca, que consistia em vir à Terra semear as suas sementes em seu 

campo. E dentre estas sementes ele poderia estabelecer uma conexão indissociável, 

com a que estivesse germinado, crescido e dado frutos, para deixar em seu lugar aqui 

na Terra, como condição para que podesse adentrar ao Absoluto. 

Todo aquele estudante, que após ter recebido a energia marciana do V.M.Samael, 

deixa de ter uma conduta reta, deixa de praticar  os Três Fatores de Revolução da 

Consciência, todos que por desobediência atraiçoam a gnose samaeliana, se lhes 

retiram este cabedal de energia e fatalmente estes s acabam fracassando no trabalho. 

A semente especial para o V.M. Samael foi o V.M. Rabolú, conforme ficou 

documentado publicamente à consciência pública, em inúmeros documentos oficiais 

do MGCU.   

Um destes documentos são os livros do V.M. Samael, onde ele afirma textualmente 

que em sua subida nas montanhas, ao olhar para trás avistava o V.M. Rabolú, vindo 

atrás de si.  

O V.M. Samael almejava formar um Exército de Salvação Mundial. Porém, como 

mestre que é, constatou que sua previsão não se verificou na prática, ao verificar, nos 

mundos internos, que de toda aquela multidão gnóstica, só havia dois que estavam 

dando a nota. O restante estava na base do oba-oba. 

  

“Disto já· faz bastante anos. Exatamente quando o V.M. Samael Aun Weor estava concluindo seus 

Mistérios Maiores. Nas últimas linhas desta obra o Mestre escrevia: desgraçadamente contamos com 

os dedos os que estão preparados para a Gnose. Só duas pessoas conhecemos preparadas para isto: 

um Ìndio e uma mulher analfabetos. Aquele era Joaco, o Ìndio da Serra de Santa Marta na Colômbia. 

Joaquim Enrique Amortegui Valbuena era seu nome. Passaram os anos e nosso Avatara desvelou o 

ensinamento‡ humanidade de Aquário, e o Movimento Gnóstico cresceu rapidamente em toda 

América. Pouco antes de finalizar sua grande obra, o próprio Mestre Samael olhou para trás e pode 

comprovar que entre seu exército ninguém era capaz de segui-lo. só um de longe escalando uma das 

Três Montanhas, via alguém que vinha atrás de seus passos. Viu novamente o Ìndio Joaco, viu uma 

·guia rebelde, o V.M. Raul˙. Joaquim Enrique Amortegui Valbuena era o nome de seu Boddhisattwa”.  

 

 


