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— Olá Rafael, então tu viste internamente a ressurreição do Cristo íntimo no 
Mestre Samael, quer dizer, o fim de sua segunda montanha? 
— Assim é. 
A essa viagem à Cidade do México fui acompanhado por um irmão gnóstico  
para assistir ao funeral do Mestre. 
Fomos à funerária imediatamente que chegamos ao aeroporto e nos 
hospedamos em um hotel. 
Nos locomovemos em táxis para não perder tempo. 
Quando chegamos, os missionários faziam em torno do ataúde branco de 
nosso Mestre Samael Aun Weor, guarda de honra, e trocavam por turnos. 
Demos o pêsame à família que estava muito submergida em uma grande dor, 
logicamente também o estavam os missionários, porém eram dores distintas. 
Notamos o cansaço da família por toda a transnoite que viveram. Notava-se 
isto especialmente na Mestra Litelantes. 
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Em um dia assim, de luto, não poderíamos fazer outra coisa que passá-lo na 
funerária com todos e em torno à família. Recordo ver chegar a um sacerdote 
da igreja católica, que como em outras salas da funerária, entrou nela e rezou. 
Diziam-se coisas como que as mãos do Mestre ainda estavam tíbias, ainda 
que o resto de seu corpo estivesse muito frio. Como também dizia-se que de 
um olho do Mestre brotou uma gota de sangue. 
E assim vi ao V.M. Samael Aun Weor: seu rosto muito branco e pálido, ele todo 
vestido de cavaleiro do Santo Graal, e isto incluía seu longo turbante da 
cabeça aos pés, e que era a mesma vestidura sagrada que usou durante o 
congresso de Guadalajara, nas cerimônias gnósticas do quinto, sexto e sétimo 
grau. Podia ficar ali contemplando aquele corpo, como fiz. Sempre contendo a 
emoção como o faziam, acredito eu, todos os presentes para não ter o 
comportamento comum que temos, de frente a um ser que amamos e que já 
não está. 
A família, senti e confirmei por uns poucos, esperavam a ressurreição 
fisicamente do Mestre, exatamente ao terceiro dia daquele 24 de dezembro em 
que expirou seu último alento, quer dizer, para o 27 de dezembro. Enquanto 
que, sobre a “múmia viva”, pouco ou nada se comentava. 
 
Com um dia carregado de tantas impressões da viagem, e daquele dia 26 de 
dezembro na funerária, nos fomos para descansar no hotel. Foram nossos 
comentários sobre o vivido nesse dia, seguramente o de muitos: ressuscitará o 
Mestre nesse corpo? E em caso de que isso não aconteça, o que acontecerá 
com a direção do Movimento Gnóstico Internacional? A resposta era uma só, a 
da incerteza. 
Amanhecer do 26-27, essa noite ou madrugada, tenho a experiência 
maravilhosa de estar de novo diante daquele ataúde branco, porém em corpo 
astral, e desta vez estava aos pés do V.M. Samael Aun Weor. Momento esse 
tão curto que só me permitiu ver de outra parte do ataúde, do lado da cabeça 
do Mestre, ao Sr. Celestino López, que foi o Abade dos cursos de missionários 
que se realizavam no Súmmum Supremum Santuário, da Serra Nevada em 
Santa Marta, Colômbia. Dos lados haviam outras testemunhas que não me 
pareceram conhecidas, quiçá porque eu só olhava fixamente ao rosto do 
Mestre. De repente, acontece o inesperado, o Mestre abre os olhos com um 
olhar perdido no céu infinito. Eram olhos de assombro, ou melhor, de grande 
êxtase místico. Isto foi impactante para mim. Foi ainda mais impactante quando 
o Mestre se senta, e seus braços que estavam na posição de pás, como os 
faraós egípcios, se abrem em cruz e dos estigmas das palmas das mãos salta 
muito sangue, que salpica sobre minha camisa branca, que eu olho 
assombrado. Também vi que este sangue cai sobre os que, há um breve 
momento, lhe contemplávamos. De todo este grande instante, o que mais me 
impactou foi o olhar do Mestre para o céu infinito. 
Em seguida regressei ao corpo físico bem emocionado. Impossível poder 
dormir logo. Não fazia outra coisa que pensar e pensar nele. Uma e outra vez 
reconstruía o vivido. Amanheceu e fomos nós para a funerária. Não 
compartilhei isto com ninguém. Na funerária ninguém comentou sobre o 
ocorrido internamente este 27. Somente se faziam os preparativos para levar o 
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corpo do Mestre ao cemitério onde seu corpo seria incinerado. Que triste foi a 
despedida que se fez ao Mestre antes de colocá-lo no carro funeral. Ali chorou 
todo aquele que havia dissimulado seu sentimento de amor para o Mestre, que 
era este de puro agradecimento. Atrás daquele veículo funeral, atravessamos a 
cidade até o cemitério, sendo este um percurso muito longo em automóveis e 
dirigido pela polícia de trânsito sobre seus veículos motorizados. E nenhum 
comentário ouvi da ressurreição do Mestre, pelo contrário, respirava-se um 
ambiente de dúvida sobre o conquistado por nosso Mestre, em todo este 
processo final da segunda montanha. Chegamos ao lugar e a espera se fez tão 
longa que todos os presentes, pouco a pouco, foram se despedindo da Mestra, 
e só um grupo bem reduzido ficamos. Veio ao final daquela longa tarde de 
espera, as cinzas do Mestre. E como éramos tão poucos, as pudemos tocar 
ainda quentes. 
Nem à família, nem à Mestra, lhe compartilhei a experiência de ressurreição do 
Mestre. Eu era bem jovem. Cheguei à conclusão nesses dias que a minha 
experiência ninguém daria nenhuma importância, pois queriam todos uma 
ressurreição como a de Jesus. Com o passar do tempo o Movimento Gnóstico 
se dividiu. Cada um buscando o que consideravam o melhor sucessor do 
Mestre. E minhas experiências com o Mestre continuaram. Que por isso disse 
há um tempo: depois da morte e ressurreição do Mestre é quando mais o tenho 
podido ver. Com minha idade de hoje, e com a experiência da missão, sem 
dúvida que eu haveria gritado a todos em reunião solene: “o Mestre triunfou!” O 
Mestre é hoje um ressuscitado, e com o corpo da múmia-viva terminou a 
terceira montanha, já há bastante tempo. 
 

Zoroastro 
 

 


