
 
 

MENSAGEM DA ARCA DE NOÉ PARA VOCÊ 
(Prof. Maurício - www.agsaw.com.br/arcas.htm) 

 
PROJARCAS – Projeto de Ação de Resgate da Comunidade de Assinalados de SAW.  
SAW – Samael Aun Weor  
 
A Arca de SAW é a mesma ARCA de NOÉ, que já está de volta em nossos dias atuais, nesta 
última dispensação dos tempos. Somos mensageiros missionários do PROJARCAS e temos a 
missão de deixar-lhe três mensagens especiais: Uma mensagem de Alerta Máximo, uma de 
Esperança e outra de Chamamento.  
 
Mensagem de Alerta Máximo - Nesta mensagem devemos dizer-lhe que os tempos do fim, 
descritos no livro Hercólubus do V.M. Rabolú e nos demais livros sagrados de cunho 
apocalíptico, já chegaram. O Apocalipse de São João está em pleno andamento e na sua 
dinâmica há um Tsunami ali, um Terremoto lá, um deslizamento aqui, pestes, epidemias acolá 
e violência generalizada em todos os lugares.  
 
A estas alturas dos acontecimentos já não é mais saudável estar bem ajustado a uma 
sociedade doentia como a nossa. Sociedade que, na sua loucura, poluiu os rios, os mares, o 
solo, o ar e a sua própria mente, deteriorando os valores axiológicos de sustentabilidade da 
vida no planeta, colocando a vida em perigo.  
 
Na marcha de apocaliptização ou decomposição da Terra o mundo vai se acabando 
gradativamente, por parte, cujo pontapé inicial se deu no início da Era de Aquário, em 1962 e o 
boom final se dará com o advento da passagem de Hercólubus por aqui. Quando Hercólubus 
passar não ficará pedra sobre pedra, “os montes debaixo dele se derreterão, e os vales se 
fenderão, como a cera diante do fogo, como as águas que se precipitam num abismo” 
Miquéia 1.4)  
 
Mensagem de Esperança – Antes da chegada deste dia final fatídico, que logo virá sobre nós, 
há ainda uma esperança para cada um de nós habitantes deste nosso planeta, anunciada pela 
misericórdia divina, no livro Hercólubus do V.M. Rabolú, cujas leitura e vivência prática do seu 
conteúdo doutrinário nós recomendamos a todos e damos testemunhos da veracidade de tudo 
que ali se diz.  
 
Mensagem de Chamamento – Nós os mensageiros da ARCA de SAW, após mensagens de 
Alerta Máximo e de Esperança, deixamos um convite a você para participar conosco das 
atividades do PROJARCAS, diariamente a partir das 20h na TV Websaw.  
 
A AGSAW apresenta, dentro do curso de gnose, diariamente às 21h, pela TV WEBSAW, programações 
do PROJARCAS, com conferências especiais sobre auto-observação, eliminação de defeitos, 

relaxamento, concentração, meditação, projeciologia, alquimia, etc. 
 
Para assistir às conferências e participar das práticas à distância: 1º acesse www.agasw.com.br; 2º 

clique em TV WEBSAW; 3º coloque seu nome e confirme OK.  
 
Para assistir às conferências e participar das práticas presencialmente, entre em contato com a 
AGSAW, no email: agsaw@agsaw.com.br ou nos Telefones: 13-33262130 e 13-991644266. 

 

http://www.agsaw.com.br/arcas.htm
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Quando Hercólubus se colidir com a Terra “Os céus desaparecerão com um grande 

estrondo, os elementos, ardendo, serão desfeitos pelo calor, e a terra, e tudo o que nela há, será se 
queimarão” (2 Pedro3:10).  “O céu e a terra serão purificados pelo fogo” (2 Pe 3:13). “Vi novo céu e nova 
terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe mais.” (Apocalipse 21:1). “Em 
verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada”. (Mt. 24, Mc 13, Luc. 21). 
“As estrelas dos céus serão todas dissolvidas e os céus se enrolarão como um pergaminho antigo; todo o 

exército de astros cairá como folhas secas da videira e da figueira”.(Isaías 34:4,5) “Imediatamente após o 
tormento daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz; e as estrelas cairão do céu, e os 
poderes celestes serão estremecidos”.(Mateus 24:29). “Então, profundas trevas cairão por sobre toda a 
terra, do meio-dia às três horas da tarde daquele dia”.(Mateus 27:45). “Porém, naqueles dias, depois do 
referido período de tribulação, ‘o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz”.(Marcos 13:24,25) “E haverá 
sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações ficarão desesperadas, com medo do terrível 
estrondo do mar e das ondas”. (Lucas 21:25). 

Escrituras Sagradas descrevem vinda de Hercólubus “Vi, quando Ele abriu o sexto selo. 

Então, aconteceu um enorme terremoto. O sol ficou escurecido como coberto com roupa de luto, e toda a 

lua se tornou vermelha como se estivesse ensanguentada”; (Apocalipse 6:12,13) “Pois, com toda a 

certeza, vem o Dia, em fogo ardente, mais que uma fornalha! Todos os arrogantes e todos os maldosos 

queimarão como palha seca na fogueira, e aquele grande Dia vem se aproximando depressa; não 

sobrará raiz nem ramo algum!” Assevera o SENHOR dos Exércitos”. (Malaquias 4:1,5). “Imediatamente 

após o tormento daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz; e as estrelas cairão do céu, e 

os poderes celestes serão estremecidos”. (Mateus 24:29) “Porém, naqueles dias, depois do referido 

período de tribulação, ‘o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz”. (Marcos 13:24).” E haverá sinais no 

sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações ficarão desesperadas, com medo do terrível estrondo do 

mar e das ondas”. (Lucas 21:25) “O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o 

grande e glorioso Dia do Senhor” (Atos 2:20). “Vi, quando Ele abriu o sexto selo. Então, aconteceu um 

enorme terremoto. O sol ficou escurecido como coberto com roupa de luto, e toda a lua se tornou 

vermelha como se estivesse ensanguentada”; (Apocalipse 6:12). “E as estrelas do firmamento caíram 

sobre a terra, como figos verdes derrubados da figueira por um terrível vendaval”. (Apocalipse 6:13). “As 

estrelas dos céus serão todas dissolvidas e os céus se enrolarão como um pergaminho antigo; todo o 

exército de astros cairá como folhas secas da videira e da figueira”.(Isaías 34:4). “Sendo assim, a terra 

passará por um tempo de luto e pranto, e o céu, em cima, escurecerá! Esta, pois, é a minha Palavra. Eu 

decidi e assim proclamei. Não me arrependerei da minha decisão, tampouco voltarei atrás!”(Jeremias 

4:28) “Quando Eu te aniquilar, cobrirei o céu e escurecerei as tuas estrelas; cobrirei o sol com uma 

nuvem, e a lua não mais refletirá a sua luz”.(Ezequiel 32:7). “E será um dia de trevas e de escuridão; dia 

de nuvens densas e de absoluta falta de claridade! Por outro lado, assim como a luz da aurora surge e se 

estende pelos montes, um grande e poderoso exército vem se aproximando, como nunca antes se viu 

nem jamais se verá nas gerações futuras”.(Joel 2:2). “Diante desses salteadores toda a terra se 

aterroriza, e os céus estremecem, o sol e a lua escurecem e as estrelas retiram o seu esplendor do 

firmamento”. (Joel 2:10). “O sol e a lua escurecerão, e as estrelas já não brilharão”. (Joel 3:15). “E 

naquele Dia não se sentirá calor, nem frio, nem geada”. (Zacarias 14:6). “Pois, com toda a certeza, vem o 

Dia, em fogo ardente, mais que uma fornalha! Todos os arrogantes e todos os maldosos queimarão como 

palha seca na fogueira, e aquele grande Dia vem se aproximando depressa; não sobrará raiz nem ramo 

algum!”Assevera o SENHOR dos Exércitos”.(Malaquias 4:1). 
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