
 

DIFUSÃO DA DOUTRINA GNÓSTICA DO LIVRO “HERCÓLUBUS OU PLANETA VERMELHO”  

                                              (Profº Maurício – www.agsaw.com.br) 

Justificativa – Há necessidade de continuar movimentando um conhecimento extraordinário 

que a humanidade possui, dado gratuitamente pelos V. MS. Samael e Rabolú. Movimentá-lo 

por uma nova dinâmica, por uma nova perspectiva, de forma sistematizada.  

Tal necessidade é decorrente do fato de não poder-se movimentar mais o conhecimento 

gnóstico samaeliano, como se fazia nos Movimentos Gnósticos da Velha e da Nova Ordem, já 

desativadas.  

Nesta nobre tarefa de movimentação do conhecimento gnóstico há muitas organizações 

envolvidas, porém de forma não sistematizada. Onde a ênfase maior está na distribuição dos 

livros dos V. Ms. Samael e Rabolú de forma apenas material.  

Tal movimentação não sistematizada é feita a esmo, sem um acompanhamento dirigido, para 

verificar se o recebedor de tal o qual livro possui um anelo de saber, um vínculo com o 

conhecimento gnóstico e um compromisso de estudo do livro que recebe em doação.  

Esta dinâmica de distribuição não sistematizada atende bem aos propósitos mercantilistas do 

comércio gnóstico, mas deixa a desejar quantos aos propósitos gnósticos espirituais, de estudo 

e vivência da doutrina gnóstica samaeliana, contida em tais obras. 

Desta forma nota-se o desperdício, o jogar de pérolas aos porcos. Porque muitos dos livros 

recebidos gratuitamente, frutos do sacrifício de muitas pessoas vão parar no lixo; outros ficam 

inertes na s bibliotecas públicas e muitos outros vão parar no sebo, após serem trocados por 

outros livros, por gibis e até mesmo por revistas pornográficas.  

Definição – O plano de estudo, vivência e difusão da doutrina contida no livro Hercólubus e em 

outros livros sagrados de perspectiva apocalíptica, no PROJARCAS, consiste na ação de dar 

suporte didático, pedagógico para pesquisa, estudo e vivência do conteúdo contido no livro 

Hercólubus, bem como de atuar.  

Nosso foco se concentra na difusão do conteúdo do livro Hercólubus, gratuitamente, de forma 

sistematizada, a cada estudante da gnose samaeliana que se comprometa a estudar e 

vivenciar o seu conteúdo.  

Objetivos – Os propósitos do PROJARCAS acerca do plano de estudo, vivência, disseminação 

da Doutrina Gnóstica Samaeliana Ressintetizada no livro Hercólubus se definem por apoiar 

didática e pedagogicamente, por meio de cursos presenciais e online, o estudo e a prática do 

conteúdo dos conhecimentos gnósticos contidos nas Doutrinas Gnósticas Samaeliana 

Ressintetizada e Revalorizada nesta obra.  



Conteúdo - O conteúdo de estudo usado pelo PROJARCAS para atingir os objetivos de 

disseminação da Doutrina Gnóstica Ressintetizada do livro Hercólubus, está embasado nos 

livros e vídeos da Gnose Samaeliana Ressintetizada e Revalorizada, contida nos Cinco Livros 

Básicos e nos vídeos do V.M. Samael, nos livros e vídeos do V.M. Rabolú, principalmente no 

livro Hercólubus e nos livros e vídeos do Apóstolo ad Revalorização Gnóstica, Missionário Jorge 

Vèlez Restrepo.  

Estratégia – Para buscar atingir seus objetivos de disseminação da Doutrina Gnóstica 

Ressintetizada do livro Hercólubus o PROJARCAS oferece seminários, encontros, cursos, online 

e presencial, didaticamente elaborados, para auxiliarem o estudante na sua busca por 

compreensão e vivência da Doutrina Gnóstica contida no livro Hercólubus do V.M. Rabolú e 

Revalorizada, nos livro do Restrepo. 

Materiais: Para aplicar a sua metodologia em busca de obtenção dos seus objetivos o 

PROJARCAS contará com monitores orientadores de estudos, que são os moderadores de 

programas de TV, no curso online e nos cursos presenciais. 

Panfleto de Divulgação - O PROJARCA possui um panfleto básico de divulgação da Doutrina 

Gnóstica Ressintetizada do livro Hercólubus. 

O estudante gnóstico do PROJARCAS, à medida que vai praticando os ensinamentos dos V.M. 

Samael e Rabolú, revalorizados pelo Missionário Jorge Vèlez Restrepo, compreende o 

momento grave que vivemos e sente a necessidade de compartilhar a sua compreensão com 

os demais semelhantes e se ajunta aos demais estudantes na missão de distribuição de 

panfletos de disseminação da Doutrina Gnóstica Ressintetizada do livro Hercólubus, torna-se 

um missionário, um mensageiro ad ARCA de Noé. 

Missionário do PROJARCAS – Se constitui num Missionário Gnóstico todo estudante que 

engajar online e presencialmente, no corpo a corpo, indo e residências, ruas, praças, 

logradouros e lugares públicos para distribuir o Panfleto de Divulgação e passar a mensagem 

sobre o fim dos tempos na perspectiva apocalíptica do livro Hercólubus e dos demais livros 

sagrados de dimensões apocalípticas.   

Disseminação da Doutrina Gnóstica Ressintetizada no Livro Hercólubus - Alcançar estudante 

de gnose que venha vivenciar o conteúdo contido no livro Hercólubus, consistiu no objetivo 

maior do V.M. Rabolú. Para isto é que ele o escreveu. Pois quem o estudar e vivenciar o 

conteúdo do livro Hercólubus certamente obterá resultados positivos no processo do 

despertar da consciência e se qualificará para o Resgate Universal dos Assinalados, com 

destino à Ilha Sagrada do Pacífico.  

Para atingir este objetivo, o V.M. Rabolú sabia que por mais sagrado que fosse o conteúdo do 

livro Hercólubus, ele não iria se movimentar sozinho. Iria precisar de um processo natural de: 

produção, difusão, e distribuição, para que o livro pudesse chegar o leitor. Uma vez que o Livro 

Hercólubus não podia ser produzido, difundido e distribuído, do mesmo modo que os outros 

livros do V.M. Rabolú, que estavam a comando da Nova Ordem Gnóstica, recém-desativada, 

adotou-se uma nova perspectiva para tal fim.  



Nesta nova dinâmica os processos de produção, difusão e distribuição do livro Hercólubus 

passariam a contar com a participação de personalidades jurídicas e personalidades físicas, no 

mundo todo, logicamente credenciado pelo V.M. Rabolú.  

 

Felizmente, deste modo arregimentou-se algumas personalidades jurídicas idôneas, que pelo 

exercício do Terceiro Fator de Revolução da Consciência, trabalhando sem fins lucrativos, 

prestam um grande serviço à humanidade, sacrificam pela humanidade, nas tarefas de 

produção, difusão e distribuição do livro Hercólubus, como a Associação Alcione, por exemplo.  

Por outro lado hás aquelas personalidades jurídicas não tão idôneas, que atuam neste 

processo com fins especificamente mercadológicos. Assim elas sacrificam a humanidade ao 

comercializar o livro Hercólubus com fins lucrativos, como a fundação V.M. Rabolú e outras 

tantas por ai, conforme podemos conferir nos textos e nos vídeo do Missionário Jorge Velez 

Restrepo, principalmente nos que tratam do seu encontro número 14 com os brasileiros, 

disponibilizados na página http://agsaw.com.br/jorgevelezrestrepo.html.  

Da mesma forma que há as personalidades jurídicas trabalhando o livro Hercólubus, há 

também personalidades físicas extraordinárias, que foram outorgadas diretamente pelo V.M. 

Rabolú, ainda em vida, para atuarem na nobre tarefa de difusão da Doutrina Gnóstica 

Ressintetizada do livro Hercólubus, na divulgação do seu conteúdo, na perspectiva esotérica. 

Entres estas pessoas podemos citar: o Apóstolo Missionário Jorge Vèlez Restrepo, o Sr. Juan 

Carlos Amarís e a Sra. Mónica Vivas, etc.  

Então tem um grande valor espiritual e merece todo o respeito de todos nós estudantes de 

gnose estas personalidades jurídicas, que trabalham na produção, difusão e distribuição do 

livro Hercólubus, na perspectiva exotérica ou material mercantilista.  

Porém tem mais valor ainda, para todos nós estudantes de gnose, aquelas personalidades 

físicas ou jurídicas que trabalham na tarefa de divulgação do livro Hercólubus e do seu 

conteúdo, segundo a perspectiva esotérica, gnóstica ou espiritualista. 

Qual a semelhança e a diferença entre os trabalhos de difusão do livro Hercólubus nas 

perspectivas exotérica mercantilista e esotérica espiritualista?  

Semanticamente temos que a palavra e exotérica significa externa e esotérica significa 

interna. Isto quer dizer que as instâncias jurídicas ou físicas, que trabalham no modo exotérico, 

possuem a sagrada autorização do V.M. Rabolú para produzirem, difundirem e distribuírem o 

livro Hercólubus.  

As pessoas que trabalham no modo exotérico, são aquelas que possuem a sagrada missão 

outorgada pelo V.M. Rabolú para trabalharem a circulação do livro Hercólubus, recebem dar, 

mas materiais por isto. 

As pessoas que trabalham no modo esotérico, são aquelas que possuem a sagrada missão 

outorgada pelo V.M. Rabolú para trabalharem a circulação da Doutrina Gnóstica 

Ressintetizada no livro Hercólubus, recebem darmas espirituais para tal. 



 

 

 

Estes são os Missionários Gnósticos Revalorizados, que atuam pedagógica e didaticamente na 

abordagem da Doutrina Gnóstica Samaeliana Ressintetizada e Revalorizada, contida no 

conteúdo do livro “Hercólubus ou Planeta Vermelho” e da mesma forma fazem abordagem 

dos conteúdos das obras sagradas e as profecias, que possuam afinidades com o conteúdo do 

livro Hercólubus, enfatizando sempre a Morte em Marcha, o Desdobramento e as profecias de 

cunho apocalíptico. 

Panfleto de Divulgação Intensiva do PROJARCAS - Todo estudante gnóstico, missionário do 

PROJARCAS deverá trabalhar intensivamente nesta tarefa a nós colocada pelo V.M. Rabolú e 

recomendada pelo Apóstolo Revalorizado da Gnose Samaeliana, Missionário Jorge Vélez 

Restrepo, nas seguintes conformidades: 

01. Acessar a página http://agsaw.com.br/panfletodoprojarcas.pdf 

02. Reproduzir e compartilhar o conteúdo do panfleto com os seus amigos e familiares, nas 

interatividades online, nas redes sociais e como seus familiares e amigos, nos encontros 

presenciais. 

03. Portar sempre exemplares do panfleto e distribuí-lo onde andares: ônibus, 

supermercados, farmácias, bancos, lojas, bares, cinemas, shoppings, caixas de correios de 

residências, etc. 

04. Além da mensagem escrita no panfleto, sempre que possível, conversar com o interlocutor 

e deixando-lhe uma mensagem oral de alerta sobre o fim dos tempos.  

05.  Dentre os receptores da mensagem convidar, aquele que compreendê-la, para se ajuntar 

aos grupos de estudo online e presenciais do PROJARCAS, para participar das atividades 

gnósticas de preparação para o Resgate Universal. 

 

http://agsaw.com.br/panfletodoprojarcas.pdf

