
 

 

TRAJETÓRIA DE REVALORIZAÇÃO DO MGCU 

(Prof. Maurício – www.agsaw.com.br) 

Pode-se definir valor como um conjunto de características de uma 

determinada pessoa ou organização, que determinam a forma como a pessoa 

ou organização se comportam e interagem com outros indivíduos e com o 

meio ambiente. 

Valor é o a importância que se atribui a uma determinada coisa. Quanto mais 

importante for uma determinada coisa para nós, tanto mais importante ela será. 

Algo que não é importante para a gente, não possui o menor valor também. 

Há uma cadeira estudada na Filosofia e nas Ciências Jurídicas chamada 

AXIOLOGIA DOS VALORES, que trata os valores desde o menor até o maior 

grau. 

Na ONU há uma escala de valores axiológicos que vai do menor ao maior 

valor. Vai dos valores subjetivos aos valores objetivos.   

Os menores valores pela escala axiológica são os valores materiais e os 

maiores são os espirituais, tendo seu expoente no amor. 

Há os valores positivos e os valores negativos. Os valores positivos são os 

valores do bem, que constituem o alicerce da Loja Branca e os valores 

negativos são os valores do mal, que embasam a Loja Negra. 

Holisticamente falando, na escala relativista, os valores do mal possuem a 

função de realçarem os valores do bem e vice-versa. Isto quer dizer que 

guardam uma relação de interdependência, isto é, um só existe em função do 

outro. 

As forças da Loja Branca lutam pela elevação dos valores entre os Seres 

Humanos e a Loja Negra luta pelo rebaixamento, pela depreciação deles. 

Na trajetória de movimentação do conhecimento gnóstico samaeliano, desde 

de 1950, até o presente, houve momentos de ascensão, de elevação, de 

valorização da gnose; houve momentos de  depreciação desta e também 

houve momentos revalorização. 
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Nesta trajetória de percurso do saber gnóstico samaeliano os verdadeiros 

Mestres lutaram pela valorização, pela elevação do saber gnóstico. Entretanto 

os falsos Mestres e traidores mitomaníacos empreenderam esforço para a 

depreciação, avacalhação e desvalorização do saber gnóstico samaeliano. 

Desde de 1950 até o ano 2000, os Veneráveis Mestres Samel e Rabolú  se 

constituiram em verdadeiros Pontífice do Colégio de Iniciados da Loja Branca, 

aqui na Terra, ajudando a humanidade atravessar a ponte de ligação da 

sabedoria gnóstica, que permite a passagem do mundo da ignorância para o 

universo da saber de luz. 

Paralelamente à luta dos Veneráveis Mestres Samael e Rabolú para levar os 

estudantes gnósticos à apropriação do saber gnósticos samaeliano, os falsos 

mestres e mitômanos, fizeram exatamente ao contrário.  

Do ano 2000 até os dias de hoje, em apenas 14 anos da morte do V.M. Rabolú, 

os falsos metres e mitômanos gnósticos teriam colocado toda a Real Doutrina 

Gnóstica Samaeliana a perder, se não fosse a luta de alguns fiéis defensores 

da Real Gnose Samaelina,  

Neste sentido surgiram algumas pessoas e organizações que lutaram na 

defesa e pela revalorização da Real Doutrina Gnóstica Samaeliana. Entres 

estes podemos citar a própria Associação Gnoseolística Samael Aun 

Weor(AGSAW), gnoses.net, Gnósticos de Aquário e o magníficos Missionário 

Gnóstico Jorge Vèlez Restrepo. 

De 1950 até 1977 o V.M. Samael deu verdadeira autencidade ao saber 

gnóstico, valorizou o conhecimento gnótico, com base nos Três Fatores de 

Revolução da Consciência, em mais de 100 obras que nos deixou 

gratuitamente.  

Da mesma forma, de 1977 até o ano 1998 o V.M. Rabolú reafirmou e sintetizou 

o conhecimento gnóstico samaeliano, em suas várias obras de perfil sintético, 

onde ele promoveu a simplificação do conhecimento gnóstico samaeliano. 

Em 1998 o V.M. Rabolú RESSINTETIZOU o conhecimento gnóstico 

samaeliano, que fora sintetizado por ele mesmo, no conteúdo do livro 

Hercólubus, onde o inseriu para a humanidade, configurando-o ao grau 

máximo de simpliscidade e objetividade.   

Os falsos   e mitômanos traidores dos Veneráveis Metres,  autênticos magos 

negros a seviço da Loja Negra, explopriaram do  autêntico MGCU o 

conhecimentos gnósticos samaelinos: VALORIZADO, O SINTETIZADO  E O 

RESSINTETIZADO, indistintamente. 

Os estudantes de gnose samaeliana, fiéis aos Veneráveis Metres Samael e 

Rabolu, que trabalham na DEFESA e REVALORIZAÇÃO da Real 



Conhecimento Gnóstico Samaeliano, vem REVALORIZANDO, desde o ponto 

mais subjetivo até o mais objetivo.   

A parte mais elevada desta ação de revalorização está contida na Doutrina 

Gnóstica Ressintetizada, contida no conteúdo do livro Hercólubus do V.M. 

Rabolú, por conter o grau máximo de simplescidade e objetividade de tudo o 

que passou à humanidade, como vetor norteador do Caminho de Liberação.   

 

 

 

 


