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O MISTICISMO DOS NÚMEROS E A BÍBLIA 
 
 Pitágoras, dizia: “Tudo é número”. O universo é governado em todos os seus 
aspectos pelos números. Entre os gregos, Pitágoras foi o primeiro a escrever sobre os 
números, sendo que, depois Nicômaco ampliou esse trabalho, que, dentre os latinos, foi 
traduzido primeiro por Apuleio e depois por Boécio. 
 À medida que os números foram surgindo, alguns estudiosos buscavam entender 
a sua forma e o seu misticismo. Na idade média, os números passaram a ser alvo de 
misticismos. Cada número tinha um significado. Apenas para exemplificar, vejamos 
alguns que até hoje nos causa estranheza: 
• UM: Unidade essencial do universo e exclusividade de Deus; 
• DOIS: O número do companheirismo. A dualidade. É o par perfeito; 

• TRÊS: É o número da trindade; 
• QUATRO: Número da totalidade: os quatro cantos da Terra; os quatro evangelhos; 

os quatro elementos do universo (terra, fogo, ar e água) 
• CINCO: Cinco dedos da mão; o primeiro bloco da Bíblia (a Lei) tem 5 livros, o 

Pentateuco. Também é visto como número da morte (ou da graça que provém da 
morte de Jesus Cristo) 

• SEIS: Para a matemática, o 6 é um número perfeito pois se perfaz com suas partes 
(divisores de 6, exceto o próprio 6). Os divisores de 6 são 1, 2 e 3, que quando 
somados totalizam 6.  
Na primeira dezena, o 6 é um número perfeito;  
Na segunda dezena, é o 28 o número perfeito, veja: os divisores de 28 (exceto o 
próprio 28) são 1, 2, 4, 7 e 14 e que somados totalizam 28 
Mas, para alguns estudiosos da Bíblia, o 6 é um número imperfeito, não chegou à 
perfeição que é o número 7 

• SETE: É a soma de 4 + 3. Para alguns estudiosos da Bíblia, o 7 indica o máximo da 
perfeição. 

• OITO: É sete mais um, é como que o transbordamento. 
 

A relação dos números com a nossa vida vêm de muito tempo atrás. Na china, 
por exemplo, os algarismos "4" e "8" têm - até hoje - extrema importância para o povo 
chinês: o "4" é associado à morte e desgraça e o "8" tem a ver com prosperidade e 
felicidade. Por isso, em muitos edifícios de lá não existe o 4º andar e nem os andares 
terminados em "4" (14, 24, 34...). Lá, aparelhos de telefone celular são escolhidos não 
pela cor ou design, mas pelo número. Se o cliente quiser comprar uma linha telefônica 
que contenha vários "8", tem que pagar até 20 vezes mais do que aquele que tenha 
algum "4" no meio. Mas aí - nesse caso -, a explicação dessa superstição pode ter 
origem no próprio idioma deles: a palavra "quatro" se parece muito com a palavra 
"morte" enquanto que a palavra "oito" se assemelha a "felicidade". 
 


