
CREPÚSCULO DA DOUTRINA GNÓSTICA SAMAELIANA 

 

Define-se por crepúsculo a claridade no céu entre a noite e o nascer do Sol ou 
entre seu ocaso e a noite, devido à dispersão da luz solar na atmosfera e em 
suas impurezas. Em síntese é o tempo de duração dessa claridade, antes de se 
firmar o dia ou à noite. 
 
A Doutrina Gnóstica Samaeliana se constitui num conjunto de princípios 
estabelecidos pelo V.M. Samael  Aun Weor e referendados pelo V.M. Rabolú.  

A Doutrina Gnóstica Samaeliana nasceu através do V.M. Samael, para 
reconduzir a Doutrina Jesus Cristiana Primigênia ao seu verdadeiro lugar. 

A imutável Doutrina Jesucristiana Primigênia fora demasiadamente adulterada 
pela ICAR, que tergiversou os seus princípios, adulterou a Bíblia, etc.  

Em conseqüência disto, por mais de 2000 anos a cristandade permaneceu na 
mais completa agnóia, até que o V.M. Samael em 1950 trouxe de novo a 
luz(gnose) ao mundo, para iluminar a escuridão(agnóia).  

No conjunto de princípios da Doutrina Gnóstica Samaeliana estão contidas as 
premissas de revalorização da Sagrada Doutrina de Jesus Cristo.  

A Doutrina Gnóstica Samaeliana trouxe de volta à Terra os princípios das leis de 
carma-e-darma, retorno-e-recorrência, reencarnação, etc, inapropriadamente 
extirpadas da Bíblia pelos agentes eclesiais da ICAR. 

Na Doutrina Gnóstica Samaeliana estão sintetizados os postulados de salvação 
de todas as religiões em torno dos Três Fatores de Revolução da Consciência. 

Com a morte do V.M. Samael em 1977, o V.M. Rabolú referendou a Doutrina 
Gnóstica Samaeliana até quando veio a falecer no ano de 2000. 

De 2000 até os dias atuais muitos magos negros tentaram tergiversar, de todas 
as maneiras, a Doutrina Gnóstica Samaeliana. Porém ela sobrevive 

crecuscularmente até o amanhecer da galáxia, através de algumas pessoas 
e grupos gnósticos autônomos no mundo todo. 

A Doutrina Gnóstica Samaeliana sempre sobreviver pela ação dos 
defensores e revalorizadores da Gnose, levada avante pelo 
Missionário Jorge Velez Restrepo, pelos estudantes gnósticos do 
MGCUR ao qual pertence à AGSAW. 

 

 


