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Você já parou para se perguntar porque um 
espelho reflete a nossa imagem?

No que consiste o espelho? Em uma definição 
bem resumida podemos dizer que “o espelho é uma 
superfície polida que mostra imagens dos objetos 
colocados diante dele.” Em sua grande maioria, os 
espelhos são constituídos por uma lâmina de vidro 
com um revestimento metálico brilhante no verso. 
A imagem que vemos no espelho se chama reflexo. 
O reflexo ocorre quando a luz atinge uma superfície; 
quando não consegue atravessar essa superfície, a 
luz ricocheteia, ou seja, é refletida. A maioria das 
superfícies absorve certa quantidade de luz e reflete 
outra quantidade. Os espelhos, porém, refletem 
quase toda a luz que os atinge. O revestimento me-
tálico no verso causa o reflexo.

Ao ficarmos diante de um espelho, nosso corpo 
reflete padrões de luz que chegam até ele. Esses 
padrões de luz batem no espelho e voltam para os 
nossos olhos. O cérebro então interpreta, ou lê, os 
padrões de luz como sendo uma imagem nossa no 
espelho. Desta maneira conseguimos ver nossas 
imagens através do espelho.

No livro de 2 Coríntios 3.18, diz: “Mas todos nós, 

com rosto descoberto, refletindo como um espelho 
a glória do Senhor, somos transformados de glória 
em glória na mesma imagem, como pelo Espírito 
do Senhor.” 

Neste versículo somos comparados a um espe-
lho que reflete a imagem da glória de Cristo através 
de nós. Mas como isso pode acontecer? Entenden-
do a dinâmica do espelho, podemos concluir que 
Cristo é luz que nos atinge, a Palavra de Deus (que 
está dentro de nós) funciona como o nosso reves-
timento metálico brilhante. Sendo assim, quando 
a Luz que é Jesus, (“Falando novamente ao povo, 
Jesus disse: “Eu sou a luz do mundo. Quem me 
segue, nunca andará em trevas, mas terá a luz da 
vida”. Jo 8:12) encontra com o revestimento metá-
lico, que é palavra de Deus em nós (“A tua palavra 
é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que 
clareia o meu caminho.” Sl 119:105) causa o reflexo 
de Cristo através de nós. Portanto, pra refletir a 
gloria de Cristo é preciso viver uma vida de cons-
tante transformação que só possível para aqueles 
que guardam a Palavra de Deus em seus corações. 
“Guardei no coração a tua palavra para não pecar 
contra ti”, Sl 119:1.1
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