
 

 

HERCÓLOBUS E O FIM DO MUNDO  
(Prof. Maurício  - www.agsaw.com.br) 

 

O planeta Hercólubus ou planeta Vermelho é um planeta gigante, 
aproximadamente 720 vezes maior que o planeta Terra. Ele vem do 
sistema sola de Tily, aproximando cada vez mais do nosso sistema solar 
ORS. 

Sobre Hercólubus e o fim do mundo os V.Ms. Rabolú e Samael nos deixam 
vastas informações em suas conferências, vídeos e livros.  

O VM. Rabolú escreveu um livrinho acerca do tema, onde ele transmite-nos 
informações especificas acerca de que precisamos fazer em prol de nós 
mesmos, nestes últimos tempos.  

O VM. Rabolú foi encarregado pelo VM. Samael para legislar sobre o 
Movimento Gnóstico. Revestido de sua autoridade, como tribunal do carma, ele 
encerrou as Ordens do Movimento Gnóstico, aqui na Terra, nesta dispensação. 
Portanto, perante a Justiça Divina, já não há mais nem Velha, nem Nova e nem 
nenhuma Ordem Gnóstica legal e institucionalmente estabelecida, credenciada 
para movimentar a gnose entre as pessoas, no mundo inteiro. 

Mas antes de decretar Movimento Gnóstico como pseudo esotérico, no 
finalzinho dos anos 90, o V.M. Rabolú lutou muito para qualificar o estudantado 
gnóstico, dando-lhes tarefas e provas. Apesar da sua incansável luta não 
houve quase frutos. Então decretou a colheita como sendo vazia, fechou as 
portas ao público interno ao movimento gnóstico e dirigiu ao público externo, 
por meio do livro Hercólubus. 

Neste livro ele transmite as suas últimas orientações aos estudantes, que 
realmente ainda anelam trabalhar sobre si mesmo, tanto de dentro como de 
fora das extintas ordens gnósticas.  

Isto seria mais ou menos semelhante ao trabalho de Jesus Cristo, que veio 
para os judeus, porém estes não o aceitaram, então ele foi para os gentios, por 
meio de seus discípulos e na mescla de gentios com judeus sua obra se 
fortaleceu. 

No livro Hercólubus o V.M. Rabolú enfatiza a colheita vazia, descreve a vida 
extraterrestre, fala sobre a vinda do planeta Hercólubus, sobre o fim do mundo 
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e dá as últimas instruções sobre tudo que devemos fazer para nos 
qualificarmos para o resgate. Para qualificarmos para o resgate ele ressalta 
que temos que fazer duas coisas fundamentais: desdobramento astral e a 
morte mística dos detalhes do ego. 

Portanto a esperança ainda não morreu, para todos aqueles estudantes de 
todas as ordens gnósticas, tanto do passado, como do presente e o do futuro, 
que anelam trabalhar seriamente sobre si mesmo, com estas chaves que nos 
deu o VM. Rabolú. 

Coube o destino outorgar ao V.M. Rabolú as prerrogativas de fechar as portas 
e apagar as luzes do Movimento Gnóstico das Ordens Antiga e Nova, 
sucessivamente, que estavam legalmente estabelecidas e, ao mesmo tempo, 
abrir as portas e acender as luzes de um novo movimento do conhecimento 
gnóstico através de uma Ordem Livre, numa nova perspectiva gnóstica.  

Pois o seu livro Hercólubus está movimentando a gnose no mundo todo, de 
modo livre, levando seus ensinamentos a milhões de pessoas sobre o planeta 
Hercólubus e demais eventos apocalípicos. 

Este novo movimento do conhecimento gnóstico, iniciado a partir do livro 
Hercólubus, nós o denominamos de Movimento Gnóstico na Ordem Livre 
(MOVIGOL). 

O tempo está chegando e as profecias já se vão cumprindo, ao pé da letra.  
Hercólubus segue se aproximando de nós cada vez mais. Já está sendo visto 
por todos os povos da Terra.  

Que saibam todos aqueles que se iludem com os cientistas convencionais, 
astrônomos do mundo materialista, que os verdadeiros Mestres e 
profetas são implacáveis em seus prognósticos, em suas afirmações 
proféticas.  

Nesta perspectiva apocalíptica tem havido paradoxo entre os cientistas 
convencionais e os Mestres Proféticos. Os primeiros lutam por ocultar os 
acontecimentos e os segundos, por revelá-los. Uma vez que a maioria dos 
cientistas são agnósticos, não acreditam em Deus e os Mestres Profetas são 
mensageiros de Deus.  

A ciência convencional material dos homens somente se preocupa com as 
coisas ilusórias da vida material. A gnosis, a Eterna Ciência dos Sábios, por 
meio de seus Mestres, se preocupa com o desenvolvimento espiritual das 
almas, em cada existência humana das Raças-raiz.  

 

 

Já estamos em alerta máximo, já é hora de deixarmos de dar ouvidos 
aos equivocados cientistas materialistas enganadores, para cuidarmos da parte 



espiritual, nestes 28 anos que nos restam. A maioria da humanidade vai ser 
engolida pelos fenômenos apocalípticos. A maioria dos seres humanos se 
perderá pela a perversão do mundo 

Muitos gnósticos dissidentes se iludem quando afirmam que o V.M. Samael 
errou a profecia, ao usar o referencial nostradâmico de 1999. Esquecem que as 
referências do V.M Samael e de Nostradamus acerca de 1999, sãos alusivas 
ao marco inicial da dinâmica das ocorrências apocalíticas, inerentes à 
inteiração da Terra com o Planeta Hercólubus.  

 O V.M. Samael falou realmente sobre o ano de 1999. Mas ele falou 
em linguagem nostradamica, referindo-se ao marco inicial, ao que dá início ao 
fim do mundo, ao pontapé inicial do movimento de acabamento do mundo. 

O que o V.M. Samael, referenciando Nostradamus, quis dizer é que as 
catástrofes iniciariam uma nova etapa, mais intensivamente, após o marco 
nostradâmico de 1999, de tal forma que ao iniciar este novo marco haveria 
aumento na velocidade das tragédias que envolveriam as populações, de tudo 
aquilo que já vinha ocorrendo desde muito tempo. Que a partir de 1999 
começar-se-iam intensificar um pouco mais todos os fenômenos apocalípticos. 

Os prognósticos dos V.Ms. Samael e Nostradamus, a partir de 1999, estão em 
pleno andamento, pois a partir dai vem-se ampliando gradativamente as 
destruições catastróficas. Já estamos em 2015, muitas destas catástrofes já 
aconteceram e estão acontecendo em determinados lugares do globo terrestre 
e que já produziram e estão produzindo destruições.  

Devemos recordar que já tivemos Terremotos, Furacões, Tsunami, etc. E eles 
vão se produzindo com mais frequência e maior intensidade, à medida que o 
tempo vai passando, tendendo a ser cada vez mais frequentes as destruições e 
mortes das populações e decomposição do planeta Terra. 

De 1999 para cá o CALOR de nosso planeta aumentou consideravelmente, 
devido à aproximação de Hercólubus, o que veio confundir as estações e 
precipitar ainda mais as catástrofes. 

Na continuidade da relação paradoxal entre a ciência convencional e a Eterna 
Ciência dos Sábios. Os cientistas têm dito que os ciclones e as mudanças no 
clima é por causa do fenômeno "El Niño". O V.M. Rabolú, em seu livro 
"Hercólubus e o Planeta Vermelho," afirma, por sua vez,  que é devido 
o contato do fogo da terra com a água do oceano, em consequência dos 
ensaios atômicos. 

Nostradamus descreveu acerca de Hercólubus, numa carta a Henrique II, 
dizendo que "Após um eclipse do sol, sucederá o mais obscuro e TENEBROSO VERÃO que 

jamais existiu desde a criação até a paixão e morte de Jesus Cristo e desde aí até esse dia. 
Isto será no mês de outubro, quando se produzirá uma grande translação, de tal modo que 
acreditarão ter a Terra ficado fora de sua órbita e mergulhada nas trevas exteriores."  

A partir de 1999 até 2015, muitas catástrofes já ocorreram, já estamos sobre 
elas, ao considerar que elas estão acontecendo de forma gradual. Daqui para 



frente, somado a tudo isto, ainda teremos as guerras nucleares, com explosões 
nucleares que também serão gradativas, além da maldade e da violência 
humana que se elevará a grau insuportável.   

"...Se o cataclismo que é aguardado demorasse muito os seres humanos destruir-se-ão entre si 
de forma horripilante. Indiscutivelmente, à medida que o tempo passa, o Ego complica-se cada 
vez mais e mais. O Ego, complicado, torna-se terrivelmente maligno. A humanidade terrestre já 
fracassou espantosamente e tornar-se-á cada vez mais e mais perversa. Dentro de pouco 
tempo, viver normalmente na Terra será algo mais do que impossível. Dentro em pouco, será 
tão grande a malignidade, que os seres humanos terão na sua mente dois pensamentos: 
primeiro matar; segundo, ser morto. Brevemente, à velocidade a que vamos, em todas as 
casas reinará a morte, o assassinato, o vício, a perversidade, multiplicadas ao máximo. A 
grande catástrofe que se aguarda converteu-se numa necessidade inadiável. Somente a 
grande catástrofe poderá salvar-nos dos pavores mais horripilantes que o Ego desencadeará 
sobre a face da Terra".( Samael Aun Weor).  

Nostradamus disse na Centúria X.72 que "No ano de 1999, no sétimo mês, 
do céu virá um grande Rei do Terror”.  

Este Rei do Terror que refere Nostradamus é o planeta Hercólubus.  

Para uma leitura atenta do tópico podemos notar que Nostradamus está 
dizendo que Hercólubus viria e não que o mundo acabaria em 1999. Ele 
fala que perturbação na órbita terrestre e no movimento do planeta se deve em 
a aproximação de Hercólubus que, durante sete dias aparecerá como outro sol. 
Nostradamus fala que o astro aparecerá como um SEGUNDO SOL depois de 
um eclipse solar, em plena luz do dia.  Esta parte da profecia já está em 
andamento, o Youtube está abarrotado de vídeo que testemunham este 
fato de dois sóis.   

Nostradamus fala na Centúria III.17 que “Quando o sol ficar completamente eclipsado, 

passará em nosso céu UM NOVO E COLOSSAL CORPO CELESTE, qual será visto EM 
PLENO DIA. Porém, os astrólogos  interpretarão os efeitos deste corpo de outro modo. Em 
virtude desta má interpretação, ninguém terá provisões para a fase de penúria". 

 
Esta parte do prognóstico sobre Hercólubus também está se cumprindo. Pois 
Nostradamus se referia aos cientistas de hoje, quando mencionou a palavra 
astrólogos. Realmente os cientistas de hoje, a mando de seus governos, 
tentam de todas as maneiras darem outras interpretações para o advento do 
planeta Hercólubus, na tentativa de ofuscarem toda a verdade sobre ele. 

“Quando o eclipse do Sol se der, o monstro será visto EM PLENA LUZ DO 
DIA...” (Centúria III - 34). "A grande estrela por sete dias brilhará. Desnuda fará 

APARECER DOIS SOIS...” (Centúria II.41.)  

O V.M. Samael, referenciando Nostradamus falou que Hercólubus surgiria em 
1999, como um segundo sol e em pleno dia. Samael falou  no perfil 
Nostradamico, pois aquele grande astrólogo afirmou que no ano de 1999 o 
Rei do Terror ( Hercólubus ) passaria perto da Terra e que o veríamos em 
pleno dia como se fossem dois sois.  

Nibiru sumérico, planeta Vermelho, astro das hecatombes, 
o Marduk babilônio, absinto da bíblia, estrela de Baal, etc,. são outros nomes 



do Grande Rei do Terror de Nostradamus ( Hercólubus). E são designados em 
várias referências como o Segundo Sol.  

Este fenômeno apocalíptico dos dois sóis, prognosticados por Mestres e 
Profetas, se tornou tão popular, que virou canção na voz  cantora Cássia Eller, 
com o título  de O Segundo Sol. "Quando o SEGUNDO SOL chegar. Para realinhar 

as órbitas dos planetas. Derrubando com assombro exemplar. O que os astrônomos 
diriam se tratar. De outro cometa".(Nando Reis/Cássia Eller).  

Muitas pessoas aproveitaram para abandonar a gnose, nesta época, 
justificando tal fato sobre o possível erro de Samael e Nostradamus acerca de 
1999. Tais pessoas, com certeza, não estavam procurando a verdade. Porque 
quem procura a verdade não abandona o caminho de procura por nada. Uma 
pessoa de qualquer ordem mística, de uma religião cristã, por exemplo, que 
aproveita o erro de outra pessoa para sair da instituição, é por que não 
buscava ao Cristo, não estava seguindo ao Mestre e sim se espelhando em 
pessoas. Estas pessoas que agem assim não se tornam protagonistas de si 
mesmas e sim vítimas das circunstâncias. Elas não criam um centro de 
gravidade em si mesma, ficam à deriva, ao sabor dos ventos. 
 
As pessoas que disseram que o Dr. Michel de Nostradamus errou esta 
profecia, assim como Samael Aun Weor, não entenderam a leitura, 
interpretaram-na ao pé da letra morta e erraram. Se essas pessoas tivessem 
prestado atenção na leitura de Samael e de Nostradamus teriam compreendido 
que eles nunca afirmaram que o mundo iria acabar em 1999.  

Quando o V. M. Samael falou que Hercólubus apareceria em 1999, ao meio 
dia, como um segundo sol, ele falava na linguagem profética de Nostradamus e 
de outras teogonias sagradas, como já enfatizamos, referindo-se como um 
marco intermediário na trajetória de percurso do planeta Hercólubus. Portanto o 
V.M. Samael jamais iria dizer que no ano de 1999 seria o fim da 5ª Raça-raiz.  

Se o V.M. Samael tivesse dito que 1999 seria o marco final da humanidade, ele 
estaria contradizendo a si próprio, porque vejam só  o que ele afirmara acerca 
de Hercólubus: ““...Nostradamus, médico, astrólogo e clarividente iluminado, inclui em suas 

predições o assunto da revolução dos eixos da Terra. Porém, não indica uma data exata de 
quando isso acontecerá. Contudo, conecta-o com o duplo eclipse que terá lugar no ano de 
1999. Sabemos, por outra parte, até que ponto a Bíblia é superior aos outros livros. Apesar de 
ser a Bíblia o livro eterno, imutável, o livro cíclico por excelência, em nenhum de seus 
versículos consta que o ano de 1999 seja, precisamente, o da grande catástrofe. Entretanto, 
apesar de ser ignorada a data exata da pavorosa hecatombe que se aproxima, pois - SÓ O PAI 
CONHECE O DIA E A HORA. Sabemos, por experiência direta, que os tempos do fim já 
chegaram e que estamos nele. Nossa intenção não é empreender aqui uma refutação contra 
os partidários de tal data. Queremos somente dizer que apesar de na Bíblia estar contida a 
revelação de toda a história humana, antes e depois, inclusive os próprios anais dos 
povos, jamais foi dito que no ano de 1999 pereceria a raça Ária. Todavia, os eruditos não 
podem ignorar que, na Bíblia, está a narração "In Externo" da viagem que efetua cada grande 

geração cíclica"....” ( V.M. Samael Aun Weor )  

 



O V. M. Rabolú também, nos seus ensinamentos, nunca fixou uma data para a 
aparição do Hercólubus. Ele enfatiza que o final desta humanidade, será 
gradual, lenta e amarga.  Ele diz que isto tudo que vai acontecer em curto 
prazo, que já estamos sobre os tempos do fim e que não há mais nada afazer. 
Para tanto 

O V.M. Rabolú deixou seu livro “Hercólubus ou Planeta Vermelho”, para toda a 
humanidade, como uma tábua de salvação. Neste livrinho estão às últimas 
orientações do V.M. Rabolú para que as pessoas  trabalhem sobre a 
dissolução do ego, sobre o despertar da consciência através do 
desdobramento astral objetivo e, assim, poder-se comprovar  a realidade dos 
fatos. 


