
 O que você vê …          O que você não vê …

*Ilusão: percepção enganosa por não ser de 
algo real

Quando você vê Meus passes 

de mágica, pode perceber 

que, tudo que Eu faço, 

de qualquer ângulo que seja 

visto, é genuíno e verdadeiro. Olhe 

Veja só as belezas da criação, 

o maravilhoso crescimento de 

um bebezinho e muitas outras 

maravilhas. Não são truques nem 

ilusão*. Satanás finge que tem 

poder, mas sua mágica é composta 

de truques, ao passo que a Minha é 

real!

Se olhar de perto o que acontece nos bastidores de um 
show de mágica, verá que o mágico é um artista que 
apenas faz truques que parecem mágica.
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Mágico

Eu 
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Eu sou esperto 

o suficiente sem 

isto! Estou  

indo embora!

jesus

satan

 Quando Satanás se rebelou contra Deus*, foi como se tivesse abandonado 
a escola antes de ter terminado sequer o primeiro ano. Enquanto isso, Eu 
continuei aprendendo através do tempo que passei na terra e conhecendo a 
humanidade. 

*Em Ezequiel 28:15-16 podem ler que, apesar de 
Deus ter criado Satanás perfeito, ele optou pelo 
mal e então “se encheu de violência”. 

Eu consigo superar Satanás em tudo. A queda de Satanás foi ele ter se 
tornado orgulhoso e altivo.  
 



Você 

quer ver 

verdadeira 

mágica?

Você  
deve estar 
brincando!

 Quando Satanás lança 
um de seus truques, Eu já 
sei a solução. E quando é 
necessário, contra ataco com 
outra coisa.

 Satanás tenta levar as 
pessoas a acreditar que 
tem muito poder e pode Me 
derrotar. Mas o seu maior 
poder está em conseguir que 
as pessoas tenham medo dele. 
Se você não tiver medo dele, 
ele não tem poder. Ele tem o 
poder da ilusão, só isso. 
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Crianças, 
lembrem-se 

que Eu sou o 
Verdadeiro 

Mágico!
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 Satanás não tem poder suficiente 
para derrotar as forças espirituais 
que Eu dou aos Meus seguidores. E, 
apesar de poder causar-lhe alguns 
problemas, se você revidar com o Meu 

poder, Eu, o 
Verdadeiro 
Mágico, 
vencerei 
esses 
problemas. 

Os ataques 
de Satanás 
são inúteis, 
quando você 
e eu somos 
uma equipe.


