


Em 600 a.C, aproximadamente, 

viveu Pitágoras de Samos, 

conhecido como pensador grego, 

Pai dos números, filósofo, 

místico, profeta, estudou e 

investigou astronomia, geometria, 

astrologia, música, matemática, 

Numerologia, religiões, alquimias, 

foi um Pensador livre.

Os números 

têm um 

significado?



Sua biografia foi marcada 

por diversas lendas e fatos 

não comprovados na 

história, porém, existem 

dados e informações 

importantes sobre sua 

vida.

Para ele, e outros, tudo era 

uma vibração. "Nada está 

parado; tudo se move; 

tudo vibra”. Portanto, os 

números também tinham 

suas vibrações.



Na Numerologia, Pitágoras desenvolveu a influência dos 

números na vida humana, Estudou por observação como 

as vibrações numéricas atuam e influenciam a vida 

humana, e criou a Tabela Pitagórica que transforma as 

letras do nome em vibrações numéricas, e estudou a 

influência destas vibrações na vida.

Segundo os pitagóricos, o cosmo 

é regido por relações 

matemáticas. A observação dos 

astros sugeriu-lhe que uma 

ordem domina o universo.. Por 

isso o mundo poderia ser 

chamado de cosmos, termo que 

contém as ideias de ordem, de 

correspondência e de beleza. 



Na Bíblia, a numerologia é 

simbólica, isto é, cada número 

significa uma outra coisa. Os 

números revelam conceitos e 

significados ocultos que 

normalmente escapam ao 

leitor casual.

E mais, os autores da 

exegese  cristã não 

concordam entre si com as 

interpretações dos números.

È um estudo muito difícil, pois 

temos poucos dados para 

pesquisa.

Existem coisas 
difíceis !!!!!



Os estudiosos cristãos da Bíblia nos apresentam um 

significado. Vamos ver:

Nùmeno 1 – Deus é um (Dt 6,4;   Zc 14,9)

Número  2 – é o par PERFEITO:  animais  na arca  de Noé, Adão e Eva; 

o dia e a noite;  o sol e a lua; a vida e a morte; ....

Número 3 – é a Trindade. É usado para dar importância a uma 

expressão ou um fato, como: Deus é Santo, repete-se 3 

vezes; Deus abençoa 3 vezes; são 3 os mensageiros que

anunciam o nascimento de Isaac; 3 dias Jonas no ventre

do peixe; os 3 reis Magos... 

É O NÚMERO DA PLENITUDE e da SANTIDADE.

Número 4 - Número da totalidade: os quatro cantos da terra; quatro 

evangelhos; quatro Seres vivos (Ap 4,6; 7,1; 20,8). Os 

quatro elementos do universo: terra, fogo, água e ar.  As 4 

estações  do tempo; A cidade quadrada(Ap 21,16). 

Representa sinal de PLENITUDE.



Número 5 – os cincos dedos da mão; o primeiro bloco da lei judaica: 

Pentateuco, 5 livros; no Apocalipse pode ter sentido negativo.

Número 6 – ele simboliza a imperfeição, não chegou na perfeição do 

número 7. No Apocalipse o 6 é repetido 3 vezes, por isso o 

número da besta.

Número 7 – É a soma de  4+3, por isso é um número PERFEITO, indica  

o máximo da perfeição; grande quantidade; séries completas 

como as 7 cartas do Apocalipse; dragão com 7 cabeças; 7 

dons do Espírito Santo; 7 pecados capitais....O sábdo é o 7º 

dia da semana; 7 dias da criação; o sétimo ano é sabático e 

7x7 mais 1 é o ano jubileu, o ano da graça do Senhor; 

Pentecostes são 7x7 dias após a Páscoa; o cordeiro imolado 

recebe 7 dons; 7 cores do arco-iris; 7 dons (Rm 12,6-8); 14 

cartas de Paulo (7+7)....................... 

A metade de 7 também tem significado: é sempre um tempo controlado 

por Deus.



Número  10 - Indica grande quantidade, ou simplesmente um número 

redondo. Mas pode também indicar imperfeição, o dragão só 

tinha 10 chifres  no  Apocalipse.

Número 12 – É o resultado de 4x3, isto é um número bem perfeito. 12 tribos 

de Israel referente aos 12 filhos de Jacó;12 Apóstolos; 12 legiões 

de anjos; 24 anciãos, 12x2 no Apocalipse; 144.00 assinalados 

que serão salvos, 12x12x1000, número da totalidade no 

Apocalipse 21,12ss.

Número 40 - Número que indica um tempo necessário de preparação para 

algo novo que vai chegar: 40 dias e quarenta noites do dilúvio 

(Gn 7,4.12);  40 dias e 40 noites Moisés passa no Monte (Ex 

24,18;  34,26;  Dt 9,9-11; 10,10);  40 anos foi o tempo da 

peregrinação pelo deserto (Nm 14,33; 32,13; Dt 8,2; 29,4, etc); 

Jesus jejuou 40 dias  antes de começar seu ministério (Mt 4,2; 

Mc 1,12; Lc 4,2); a ascensão de Jesus acontece 40 dias depois 

da Ressurreição (At 1,3). Quando alguém errava era corrigido 

com 40 chicotadas (Dt 25,3) e Paulo também recebeu cinco 

vezes as 40 chicotadas menos uma (2Cor 11,24), isto é, 

sofreu  muito.



Os orientais não sabiam

falar sem recorrer ao

simbolismo dos números e

dos provérbios. Assim, por

exemplo, para dizer que

uma pessoa era virtuosa e

abençoada por Deus, a

Bíblia diz que tal pessoa

viveu uma grande soma de

anos.

Os números ímpares eram sempre mais perfeitos que os 

pares. Pelo fato de serem mais facilmente divisíveis, os 

números pares eram inferiores, pois davam 

a ideia de coisa fraca. 



Interessante é saber que os israelitas escreviam 

seus números com letras alfabéticas (não tinham vogais), 

assim se podia escrever um nome com um valor numérico. 

Por exemplo, Mateus divide a genealogia de Jesus em três 

grupos de 14 gerações.

Ora, o número 14 é o resultado das somas das letras 

do nome de Davi (d + w + d): 4 + 6 + 4 = 14. Então Jesus é 

três vezes Davi, é o Davi por excelência. 

7 dias



Em Ap 13,18, o famoso 

número da “besta do 

Apocalipse” é 666, que 

provém da soma das 

consoantes hebraicas (n + 

w + r + n + r + s + q) de 

KAISAR NERON: 

Imperador Nero, o grande 

perseguidor dos cristãos.

No capítulo 17 do 

Evangelho de João, a 

palavra “mundo” aparece 18 

vezes, isto é: 6 + 6 + 6. Aqui 

“mundo” é símbolo do mal.



No capítulo 9 do Evangelho de João, o verbo “abrir” aparece 

7 vezes, justamente no relato em que Jesus abre os olhos ao 

cego; um sinal importante no quarto Evangelho. 

Devemos prestar muita atenção ao valor dos números na Bíblia, 

sobretudo no texto hebraico, pois estamos diante de uma 

mentalidade diferente da nossa. 



Gostaram de saber estes 

segredos da Bíblia?

- O que chamou sua atenção?

- Conte as letras de seu nome e 

veja o que significa o 

número do resultado.
Tchau
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