
             Uma história curiosa chama a atenção de uma aluna de Arqueologia: O Espelho 

do Monge aguardava por ser encontrado. Busca ou Obsessão? De qualquer forma, 

Safia consegue o Espelho que, segundo a lenda, reflete a alma de quem se olha nele, 

mas diante daquela tão esperada vitória, se vê num impasse: entrega o Espelho ao 

advogado que financiou sua busca ou o entrega ao Anjo Guardião do Espelho. Safia, 

então, encoraja-se numa terceira opção. Opção essa que mudará sua vida para 

sempre. (sinopse de OEDM) 

 

Não só a vida de Safia será transformada, mas a de outros personagens 

da história e, quem sabe, a do próprio leitor! Durante a leitura sequencial da 

Trilogia, se descobrirá cada vez mais os mistérios e verdades acerca do 

Espelho e como isso impactará na vida dos personagens, na sua e na 

humanidade. 

 

          "Um reino, um espelho, um monge, escolhas, temor, coragem, hesitação, 

homens e mulheres que se veem diante de decisões fundamentais a serem 

tomadas... Esses são os elementos da trilogia "O Espelho do Monge" que 

trazem à nossa imaginação, cenários virtuais que muito se assemelham aos 

desafios reais do cotidiano de cada ser humano. O conjunto dessa história 

revela os conflitos que nos tocam: decisões a serem tomadas, caminhos a 

escolher, pessoas que aparecem e marcam nossas vidas, outras que 

rapidamente se vão, busca pela felicidade, incertezas, desejos, sonhos, 

perseguições... (...)  

Portanto, mais que ficção, a trilogia de "O Espelho do Monge" é um 

retrato fidedigno da vida humana na medida em que nos posicionamos diante 

dela e tomamos a decisão mais acertada: ou nos decidimos por deixar rastros 

na passagem pela vida fazendo o bem a nós mesmos e aos outros ou optamos 

por viver encerrados em nosso egoísmo e arriscarmos ser esquecidos na 

memória daqueles que nos sucederão com a mesma rapidez com que se 

esvairá nosso último suspiro." 

 

 (Luiz Raphael Tonon 

Consagrado da Comunidade Católica Pantokrator; professor de História, Filosofia e 

Sociologia, leciona nas redes pública e particular; gestor do Núcleo de Teologia do IFE-

Campinas) 

 

          A compilação dos três primeiros livros do Espelho do Monge, é uma 

versão dos antigos livros físicos já não disponíveis nas lojas, com pequenas 

adequações. Esta Trilogia faz parte de um projeto maior que em breve será 

lançado. 


