
 

DA FALSA À VERDEIRA IGREJA GNÓSTICA 

(Prof. Maurício – www.agsaw.com.br) 

 

Há Uma Igreja Gnóstica situada no mundo astral, onde os Veneráveis 

Mestres da Bendita Loja Branca oficiam. 

O V.M. Samael  criou a Igreja Gnóstica aqui no mundo físico, com as 

configurações da Liturgia Gnóstica dos mundos superiores. 

Porém, para que entrasse em funcionamento de maneira adequada o V.M. 

Samael exigia Estatutos Reformulados, diferentes daqueles que a 

corrente pseudognóstica estava usando então. Ele enfatizava que  

enquanto não levassem os estatutos reformados não aprovaria a Igreja 

Gnóstica. 

Como os Estatutos nunca foram reformados e nem aprovado pelo V.M. 

Samael, a Igreja Gnóstica não nunca foi aprovada pelo Mestre.  

Portanto a Igreja Gnóstica entrou em atividade irregularmente, 

desregulamentadamente. Ela passou a funcionar  indevidamente, ainda em 

vida do V.M. Samael, em função da desobediência dos pseudognósticos de 

perfil mercantilista. 

Depois da morte do V.M. Samael, ainda na Velha Ordem e depois e no 

processo de divisão a entre Nova e Velha Ordem, a Igreja Gnóstica daqui do 

mundo físico, ficou sob o controle dos TRAIDORES, dos MITÔMANOS e 

demais INFILTRADOS na Velha Ordem, perdendo conexão em definitivo 

com a quinta dimensão, com o astral superior. 

Como tudo que é falso, que é ilegal, do ponto de vista esotérico, cresce muito, 

a pseudo Igreja Gnóstica cresceu, multiplicou-se e ramificou-se pelo 

mundo todo. 

Hoje existem várias igrejas gnósticas, cada qual com sua sigla, devido a tudo 

isso, sendo que no contexto doutrinário samaeliano, são todas falsas. 

O objetivo deste livro é mostrar aos novatos estudantes de gnose a crua 

realidade dos fatos, para evitar que entrem de “gaiato no navio”, que caiam nas 
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“mãos de lobos revestidos de cordeiros” e nunca mais saiam do domínio da 

Loja Negra. 

Para aqueles que já estão infiltrados nestas organizações pseudognósticas, 

sem conhecimento dos fatos, poderão dali sair, após o conhecimento destes, 

pela porta do arrependimento e desfazerem os pactos com a Loja Negra. 

Neste sentido, para alertar o estudante gnóstico dotado de boa fé, o V.M. 

Rabolú publicou várias cartas, desmentindo o traidor Julio Medina Vizcaíno( 

bothisatwa caído do V.M. Gargha Kuichines ), um dos maiores responsáveis 

pela divisão do Movimento Gnóstico. 

"Queremos publicar estas CARTAS, porque sabemos que a maior parte das pessoas não 

conhece e por isso se deixou enganar pela famosa "Igreja Gnóstica", crendo que os que 

dirigiam a Igreja Gnóstica tinham autoridade e eram pessoas de uma moral altas. Como prova 

disto, os Estatutos da Igreja Gnóstica não os aprovou o V.M. SAMAEL, no México, quando do 

Congresso de Guadalajara, porque eram incorretos. Disse-lhes que até que não lhe levassem 

uns estatutos reformados, não aprovaria a Igreja Gnóstica. De modo que estes estatutos não 

foram reformados, porque já os haviam feito maliciosamente para se apoderar dos bens do 

MOVIMENTO e fizer uma instituição muito comercial que se chamava "Igreja Gnóstica". Com 

isto foram enganadas muitíssimas pessoas que creio que agora estejam despertando do 

engano, do erro onde caíram. Estes esclarecimentos os fazem porque conheço muito bem o 

conteúdo de tudo e quero que os demais o conheçam, para que não se deixem enganar e o 

que o MESTRE SAMAEL falava do Mestre Garga Cuichines, dava-lhe cargos e muitas coisas, 

obrigando-o a se levantar, porque ele nunca se levantou. O Boddhisatwa rodou mais do que 

estava, mais profundo e daí nasceu a "Igreja Gnóstica", com suas más intenções, que o fez o 

senhor Júlio Medina Vizcaíno. Esta afirmação às faz e firma porque estou falando a verdade 

em público, não tenho porque ir ficar calado ante delitos cometidos e que se estão cometendo 

em nome da Igreja Gnóstica, porque a verdadeira IGREJA GNÓSTICA não radica na terra: É o 

GRANDE TEMPLO SAGRADO onde moram e oficiam Grandes Hierarquias. Então, não se 

deixem enganar com o aparecimento dessa igreja barata, aqui, porque o MESTRE não lhe deu 

visto. Não podemos confundir a verdadeira Igreja, o Templo Sagrado, com uma instituição 

comercial. Que isto fique claro. Aquele que se deixa enganar de agora em diante, lá ele. Cada 

qual responderá por seus atos" (V.M. Rabolú  - Do livreto  A NOVA ORDEM). 

Os infiéis falsários da Igreja Pseudognóstica certamente alegam que isto é 

coisa do V.M. Rabolú, que o V.M. Samael não tem nada a ver com isto. Porém 

eles esquecem também do que foi escrito textualmente pelo V.M. Samael Aun 

Weor a toda comunidade gnóstica internacional, como se vê no texto abaixo:  

"El Nueva Orden estabelecida por el V.M. Rabolú fue debidamente autorizado por el patriarca 

desde la Sede Patriarcal de México". ( V.M. Samael Aun Weor ) "El MAESTRO RABOLU es un 

Maestro del Karma REENCARNADO y debidamente reconocido por la SEDE PATRIARCAL 

DEL MOVIMENTO GNÓSTICO CRISTIANO UNIVERSAL en la ciudad capital de México D.F." ( 

V.M. Samael Aun Weor ) "O Mestre Rabolú como juiz do Karma tem poderes absolutos para 

estabelecer a Ordem onde quer que se faça necessário. Sede Patriarcal do México respalda 

firmemente todos os trabalhos e conclusões do Mestre Rabolú. Indubitavelmente o Mestre 

Rabolú deve derrubar muitos ídolos de barro e corrigir muitos erros". ( V.M. Samael Aun Weor ) 



Todo estudante gnóstico revolucionário poderá visitar a Santa Igreja 

Gnóstica, aplicando-se às práticas objetivas, para obtenção de resultados 

positivos no processo do despertar a consciência. 

Todo estudante gnóstico sério deve ter por meta entrar na Igreja Gnóstica do 

Cristo. Para se qualificar convenientemente o estudante deverá praticar a auto-

observação, no seu diário viver aplicar a morte em morte em marcha e praticar 

também o desdobramento astral. 

 
 
 


