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APOTEOSE DO NÚMERO 7 
 
Qualquer número (exceto os divisíveis por 7) sendo dividido por 7, gera sempre uma 
dízima periódica composta de 6 algarismos, sendo que esses algarismos são sempre os 
mesmos: 1, 2, 4, 5, 7, 8. Esse fenômeno não ocorre com a divisão de outros números 
pelos algarismos 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 9.  
Veja: 
 
1:7 = 0,142857…… (Final do número é 7) 
2:7 = 0,285714…… (Final do número é 14, o dobro de 7) 
3:7 = 0,428571…… 
4:7 = 0,571428…… 
5:7 = 0,714285…… 
6:7 = 0,857142…… 
8:7 = 1,142857…… 
9:7 = 1,285714…… 
10:7=1,428571…… 
11:7=1,571428…… 
12:7=1,714285…… 
13:7=1,857142…… 
.... 
22:7=3,142857…., etc, etc. 
 
Os números 3, 6 e 9 jamais aparecem nas dízimas. 
 
Observe, que se efetuando a divisão até o 13º número, temos uma seqüência de 6 dígitos 
na terminação das dízimas. São os números 7, 4, 1, 8, 5, 2. As ordens dos 6 dígitos se 
mantêm nos dígitos iniciais e nos dígitos do meio das dízimas. Os 6 dígitos iniciais na 
seqüência das dízimas são: 1, 2, 4, 5, 7, 8. 
 
Se multiplicarmos o número 0,142857 por 7 resultará o número 0,999999. São 6 dígitos, 
que basta apenas um 7º elemento para que se complete uma unidade real, ou seja, o 
número 1, que irá preencher o vazio, simbolizado pelo zero.  
Temos, então, 0,999999 + 0,000001 = 1. 
As dezenas da dízima 142857 podem ser entendidas assim: 14 é o dobro de 7; 28 é o 
dobro de 14 e 56 é dobro de 28. Logo, para haver perfeição, o algarismo 6 foi 
arredondado para 7. Então, ficou 142857. 
 
A divisão por 7, que gera uma dízima de 6 dígitos, pode ser imaginada da seguinte 
forma: ao dividirmos um número por 7, obtém-se uma divisão infinita. Para que a 
divisão cesse, a lógica da divisão segue até ao 6º ciclo (sexto algarismo), e finalmente 
existe um arredondamento do número no 6º dígito, para que se encerre a divisão. Logo, 
o número 7 marcou o final da expansão da divisão. Ou seja, o algarismo 7 tornou o 
número pleno, ou matematicamente falando, tornou o número racional. 
Podemos concluir que o número 7 encerra uma plenitude; expressa algo que não precisa 
de um complemento. Ou seja, o número 7 é um elemento que põe limite a todas as 
coisas criadas ou determinadas por Deus.  
 
 


