
MOVIMENTO DE REVALORIZAÇÃO DOS PRINCÍPIOS INICIÁTICOS DO 
CRISTIANISMO (MRPIC)  

(Prof. Maurício da Silva, Escritor e Pensador Holosótico) 

A Doutrina Cristã Universal de Nosso Senhor Jesus Cristo se sustenta sobre 
duas linhas de princípios: culturais e iniciáticos. 

Os princípios culturais são aqueles de caráter publico, são aqueles que 
embasam o cristianismo cultural, presentes entre as igrejas das mais diversas 
religiões culturais do mundo.  

Os princípios iniciáticos são aqueles de caráter privado, são aqueles que 
estruturam a Doutrina Cristã Inciática, que contém os ensinamentos secretos 
de Jesus Cristo. 

Jesus Cristo estruturou o seu ensinamento, didaticamente bem elaborado, para 
dois círculos de aprendizagem, para o cultural e para o iniciático. 

Para o circulo cultural Cristo Jesus passou um ensinamento rudimentar, a 
altura da capacidade cognitiva, da compreensão do cristão cultural. Este 
ensinamento rudimentar foi chamado, pelo apóstolo Paulo, de manjar liquido 
(leite), isto é, alimento que podia ser digerido pela cristandade ainda na sua 
infância espiritual. 

Para o circulo iniciático, Jesus Cristo passou um ensinamento superior, à altura 
da capacidade cognitiva, da compreensão do cristão iniciático. 

Jesus Cristo passou um ensinamento superior para o cristão do círculo 
iniciático. Neste ensinamento estão presentes os grandes mistérios de Deus. 
Este mesmo ensinamento, quando passado em público, Jesus Cristo usava as 
parábolas. 

Por isto ele dizia em meio aos cristãos do circulo cultural que quem tivesse 
ouvido para ouvir, ouvia e quem tivesse olhos para ver, viria. 

Os ensinamentos de Jesus Cristo e dos apóstolos para o circulo cultural estão 
nas linhas da Bíblia, da mesma forma os do circulo iniciático, estão nas 
entrelinhas.  

O cristão que consegue decodificar os símbolos e acessar os ensinamentos 
secretos de Jesus Cristo migra do círculo cultural para o iniciático e é chamado 
de gnóstico. 

Os primeiros cristãos eram chamados de gnósticos, pois eram em sua maioria 
do circulo iniciático.  

Os primeiros cristãos tais como os apóstolos e os 70 discípulos de Jesus Cristo 
são os iniciáticos ou gnósticos responsáveis pela formação do Cristianismo 
Primigênio.  

Os proto ortodoxos, como o bispo Irineu de Lion e seus sequazes, e o 
institucionalista Constantino e seus sequazes são os grandes deformadores do 
cristianismo, os grandes depreciadores da doutrina jesuscristiana. 

http://agsaw.com.br/profmauricio.html


Para contrapor ao movimento de desvalorização dos princípios iniciáticos do 
cristianismo, de adulteração da Bíblia Sagrada, surge o Movimento de 
Revalorização dos Princípios Iniciáticos da Doutrina Cristã Universal, em 1950, 
por meio do avatar da Era de Aquário, chamado Dr. Samael Aun Weor. 

Atualmente estamos agindo através da internet, com ações concentradas na 
tarefa de Revalorização e defesa dos Princípios Iniciáticos do Cristianismo 
Universal, chamado Movimento de Revalorização e Defesa dos Princípios 
Iniciáticos do Cristianismo (MRPIC). 

Convidamos todos os cristãos de todas as igrejas das mais diversas religiões 
cristãs trabalharem conosco nesta tarefa, lendo as nossas obras, assistindo os 
vídeos, participando dos nossos cursos, para compreender e praticar a doutrina 
cristã iniciática. 

Para participar acesse www.agsaw.com.br, clica em programação e siga as 
instruções. 
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