
O QUE O POVO SELETO VAI FAZER NA ILHA 

(Prof. Maurício Agsaw) 

A Ilha Sagrada do Pacífico é um lugar secreto escolhido pela divindade para 

servir de espaço complementar aos cristificáveis. Já que aqui na Terra faltará 

espaço e tempo, uma vez que aqui não vão ficar nada, não sobrará pedra sobre 

pedra. 

Para Ilha somente irão os cristificáveis, isto é, pessoas portadoras de mônadas 

potencializadas de anelos críticos. São estudantes gnósticos da Via Reta. 

Só irão para Ilha, na hora do resgaste, os qualificados, aqueles que sendo 

portadores de mônadas revolucionárias, que já estão trabalhando 

determinantemente aqui e agora com a morte em marcha e com o 

desdobramento astral, conforme orientação do V.M. Rabolú. 

Lá na Ilhas, os escolhidos terão suas atividades voltadas para a preservação de 

suas vidas e para complementação de seus trabalhos sobre si mesmos com os 

Três Fatores de Revolução da Consciência. ”O povo seleto viverá na ILHA SAGRADA no 

meio a névoa daqueles dias. A Terra ficará, depois da grande catástrofe, toda envolta em fogo e vapor de 

água e os elementos de fogo e de água se combater-se-ão mutuamente durante vários séculos. Porém, o 

tempo será aproveitado naquela ilha, na complementação do trabalho de destruição do ego” (Samael 

Auw Weor). 

O povo seleto irá para a Ilha Sagrada do Pacífico para se preparar 

adequadamente para habitar, ainda na idade de ouro, a nova Terra, que surgirá 

para criação da 6ª Raça-Raiz. O povo seleto, após ser purificado na Ilha 

Sagrada, servirá de núcleo básico para a formação da 6ª Raça- Raiz. “Quando um 

arco-íris duplo aparecer nas nuvens, este será o sinal de uma nova aliança de Deus com os homens. 

Aqueles que tiverem dissolvido o ego viverão nessas novas terras surgidas do fundo dos mares e servirão 

de núcleo para a futura sexta raça raiz. Então, virá a Idade de Ouro”. (Samael Auw Weor). 

O povo do jeito que está, com todos os eus hipertrofiados, revestido de ambição, 

ódio, ira, orgulho, vaidade, luxuria, etc., não poderá habitar na Ilha Sagrada e 

nem Idade de Ouro da 6ª Raça Raiz.  Somente uma pequeníssima parcela do 

povo é que poderá, exatamente aquela que resolveu desegotizar-se. “Na Idade de 

Ouro da futura raça, não haverá o meu, nem o teu, será de todos. Cada um poderá comer da árvore do 

vizinho sem temor algum. Na futura Idade de Ouro, não haverá fronteiras e nem nações. A Terra inteira 

será uma grande nação e as dinastias solares governarão os povos inocentes e puros” ( Samael Auw 

Weor). 

Nenhum de nós, do jeito que estamos, cheio de ego, poderá habitar na Terra 

Transformada. Porque lá reinará a pureza e a beleza do cosmo. O povo seleto 

que irá para Ilha Secreta e Sagrada do Pacífico, irá com a missão de se preparar 

adequadamente para formar uma nova cultura, uma nova civilização, que virão 

na futura Idade de Ouro. E somente uma pessoa da nossa Terra atual, por 

entropia contaminaria tudo, se não se preparasse adequadamente na Ilha 

Sagrada. “Nessa nova idade não se dará corpo a ninguém ego ainda que seja em apenas 1% (um por 

cento), porque se alguém com ego tomasse corpo na idade futura, ele destruiria a Idade de Ouro, assim 

como uma laranja podre posta num cesto de laranjas boas apodrece todas. Assim que, um só elemento 

com ego é suficiente para apodrecer toda uma humanidade na Idade de Ouro. Por este motivo, para eles 

não haverá corpos físicos” ( Samael Auw Weor). 
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