REVALORIZAÇÃO DO MOVIMENTO GNÓSTICO CRISTÃO UNIVERSAL (MGCU)
(Prof Maurício da Silva - Home)

Devido à inoperância da maioria de estudantes de gnose, principalmente dos
emergentes da Nova Ordem destituída, devido à inércia dos estudantes que se
debandaram dela, da ação nefasta dos falsos mestres, dos falsos gnósticos e dos
traidores dos V.Ms. Samael e Rabolú, a autêntica gnose samaeliana foi
demasiadamente depreciada.
Em apena 14 anos sem o V.M. Rabolú a doutrina gnóstica samaeliana foi quase
totalmente expropriadas pela ação devastadora dos pseudognósticos, que se
multiplicaram assombrosamente pelas redes sociais.
Para contrapor a este movimento de entropia, efetuado por todos estes agentes da
Loja Negra, que tentaram desmoralizar a gnose samaeliana, eis que surge o
movimento de sintropia, denominado Revalorização do MGCU, que vem dando
oitavas na doutrina gnóstica samaeliana.
Para recolocar a doutrina gnóstica samaeliana no seu devido lugar de honra, está em
ação o Programa de Revalorização da Doutrina Gnóstica Samaeliana, comandado pelo
Missionário Apóstolo Samaeliano Jorge Vèlez Restrepo, apoiado pelo Prof. Maurício e
demais estudantes de gnose da AGSAW.
O Programa de Revalorização do MGCU se define pelas ações práticas efetuadas pelo
Missionário Apóstolo Jorge Vélez Restrepo, em conjunto com todos os estudantes
gnósticos, que estudam e praticam a gnose samaeliana no mundo todo.
O Missionário Restrepo, cujas credenciais da Loja Branca podem ser vistas na página
http://agsaw.com.br/jorgevelezrestrepo.html, está se apresentando aos Brasileiros
pela TV Websaw no último sábado de cada mês às 20h, abordando a real história da
confusão estabelecida nos bastidores do Movimento Gnóstico, ao longo dos tempos
pelos pseudognósticos anti-samaelianos.
Jorge Vélez Restrepo, um velho missionário gnóstico nomeado e consagrado pelo
Avatar Nova Era de Aquário, pelo próprio Venerável Mestre Samael Aun Weor.
O V.M. Samael presenteou o mundo com sua extraordinária Doutrina Gnóstica. Coube
ao V.M. Rabolú defender e revalorizar a Doutrina Samaeliana. Senão tudo estava
perdido. Agora, da mesma forma, para evitar que tudo se perca em definitivo, o
missionário Jorge Vélez Restrepo está com esta nobre missão de Revalorização da
Doutrina Gnóstica Samaeliana. Está super-esforçando-se para promover a defesa da
doutrina gnóstica dos Veneráveis Mestres Samael e Rabolú.

O Missionário Jorge Vèlez Restrepo é autor dos livros: Gnósticos & Agnósticos; A
Falsa Igreja Gnóstica, dentre outros.No Livro "Do Ponto Final ao Seguinte", do V.M.
Rabolú, que descreve a real história da falsa Igreja Gnóstica dos falsos mestres e
traidores do V.M. Samael, está escrito o seguinte trecho sobre Restrepo: "Esse folheto
não teria sido possível sem as exaustivas investigações de nosso Grande Amigo,
Missionário Gnóstico Internacional e Fundador do Movimento Gnóstico Cristão
Universal nos Estados Unidos , Sr. JORGE VELEZ RESTREPO"
No Brasil, o Apostolo Missionário Jorge Vèlez Restrepo é representado pelo prof.
Maurício da Silva. O Prof. Maurício da Silva é um fiel servidor da humanidade e
trabalha constante, contínua e gratuitamente na construção da “Cultura da Paz
e Não violência na Terra”.
Ele é Fundador da AGSAW, Associação Gnoseolística Samael Aun Weor e da
TV Websaw, para disseminação da gnose samaeliana.
Ele foi Católico Praticante até aos 21 anos, foi mórmon dos 21 anos até aos 35
nos, quando conheceu a gnose em 1985. Foi membro da Segunda Câmara, na
Velha Ordem, até 1994 e na Nova Ordem até o ano de 2000.
Ele foi Instrutor tanto na Velha como na Nova Ordem e submeteu-se à Tarefa
de Qualificação dada pelo V.M. Rabolú, vide cartas disponibilizadas na
página http://agsaw.com.br/cartas.pdf
Atualmente, juntamente com vários outros estudantes de gnose da AGSAW e
com o Missionário Apostolo Jorge Vèlez Restrepo, vem se empenhando na luta
para a Revalorização da Doutrina Gnóstica Samaeliana. Onde desenvolvem
esforço conjunto para reapropriação dos atributos expropriados da doutrina
gnóstica samaeliana. Trabalham incansavelmente para anular a ação nefasta
dos psudo-gnósticos, traidores dos V.Ms. Samael e Rabolú e inércia dos
estudantes que ainda permanecem aquartelados na Nova Ordem destituída e
dos que dela se debandaram.
QUESTÕES FREQUENTES
01. Qual a relação da Velha e Nova Ordem com a Loja Branca, no Mundo Astral?
Resposta: Nos Mundos Internos elas não existem mais, tanto a Velha como a
Nova Ordem já se passaram, já cumpriram o seu papel para a Loja Branca aqui
na Terra. Tanto a Velha como a Nova Ordem, do Movimento Gnóstico Cristão
Universal, foram fundadas pelo V.M. Samael Aun Weor para disseminação de
seus ensinamentos gnósticos. A Velha Ordem funda pelo V.M. Samael e foi
finalizada por ele mesmo, quando estabeleceu a Nova Ordem e a repassou ao
V.M. Rabolú. E o V.M. Rabolú desativou-a um pouco antes de morrer, quando
mandou uma circular aos estudantes de gnose, dizendo que a partir dali a Nova

Ordem se tornava pesudo-esotérica, como todas as outras organizações
espirituais, aqui na Terra. Todas estas aglomerações de estudantes em torno
da Nova ou da Velha Ordem, nos dias de hoje, aparecem nos mundo Internos
como sendo da Loja Negra.
02. Quem são os psudognósticos?
Respostas: São todos os estudantes de gnose, que entraram em contato com
os ensinamentos dos V.Ms. Samael e Rabolú e não o praticaram.
03. A Revalorização é uma Nova Instituição, uma nova ordem?
Resposta: Não. É apenas um programa de ações, que visa restaurar e proteger
os genuínos ensinamentos dos V.Ms. Samael e Rabolú. Para tal finalidade há
palestras, livros, vídeos, etc., para orientar a humanidade que ficou
desorientada diante da confusão imposta pelos traidores, pseudoestudantes de
gnose e falsos mestres, inimigos dos V.Ms. Samael e Rabolú.
04. Há uma orientação entre os estudantes de gnose oriundo da Nova Ordem
Desativada, pela minoria que ficou lá aquartelada até hoje e pela maioria que
se debandou dela, de que está proibido a divulgação dos ensinamentos
gnósticos. Qual é os eu comentário?
Resposta: Esta cultura instaurada entre estes estudantes de gnose esta
parcialmente correta e parcialmente errada. Esta certa quanto à divulgação dos
ensinamentos da gnose nos termos antigos. Isto é, o V.M. Rabolú realmente
proibiu a divulgação dos seus ensinamentos através dos antigos estudantes,
para que não fosse repassada aos novos a sua entropia, os seus vícios, etc. Por
outro lado o V.M. Rabolú engendrou outro tipo de encaminhamento dos seus
ensinamentos, dirigido agora para aqueles que não estavam na Nova Ordem
inicialmente. Para esta nova empreitada o V.M. Rabalú conta com o Livrinho
Hercólubus e com os estudantes de gnose práticos, que vão se qualificando,
dando a nota, na tarefa a eles configurada pelo Venerável.

