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O número da besta 
 
O número seis, para os judeus, representa o homem, o ser humano, um ser errôneo, 
pecador e sua imperfeição. Ele, repetido três vezes, tem o significado de "perfeição da 
maldade". Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, 
porque é o número de um homem, e o seu número é seiscentos e sessenta e seis. 
Apocalipse 13, 18 Na época em que São João escrevia o Apocalipse os cristãos eram 
muito perseguidos pelos imperadores pagãos. Queria dizer quem era a Besta, mas não 
podia falar claramente para não ser acusado de crime de "lesa majestade". Então fez uso 
da gematria, que consistia em atribuir um número formado pela soma das letras de certo 
alfabeto para expressar uma verdade conhecida pelos leitores.  
Os povos antigos não usavam o sistema arábico (o nosso) para expressar os números, 
mas sim, as próprias letras do alfabeto. Os romanos usavam apenas 7 letras. Também os 
judeus e os gregos atribuíam números às letras de seus respectivos alfabetos, mas de 
forma muito mais ampla que os romanos, já que toda letra (grega ou hebraica) possuía 
um certo valor.  

 

Alfabeto Grego:  

Alfa = 1; Beta = 2; Gama = 3; Delta = 4; Epsilon = 5; Stigma = 6 (antiga letra grega que 
depois de certo tempo deixou de ser usada); Zeta = 7; Eta = 8; Teta = 9; Iota = 10;  
Kapa = 20; Lamba = 30; Mu = 40;  Nu = 50;  Xi = 60;  Omicron = 70;  Pi = 80;   
Ro = 100;  Sigma = 200;  Tau = 300;  Upsilon = 400, Phi = 500; Chi = 600; Psi = 700 e 
Ômega = 800  
 

Alfabeto Hebraico:  

Alef = 1; Bet = 2; Guimel = 3; Dalet = 4; He = 5; Vau = 6; Zayin = 7; Chet = 8; Tet = 9; 
Yod = 10; Kaf = 20;  Lamed = 30;  Mem = 40;  Num = 50;  Sameq = 60;  Ayin = 70;   
Pe = 80;  Tsadi = 90;  Kof = 100; Resh = 200; Shin = 300; Tau = 400.  

 
 

São João era de origem hebraica e escreveu o Apocalipse em grego.  

Se fizermos a gematria da expressão grega "NVRN RSQ" (César Nero), usando o 
alfabeto hebraico, totalizaremos 666, veja:  

N(50) + V(6) + R(200) + N(50) + R(200) + S(60) + Q(100)  =  666.  

As comunidades da Ásia Menor falavam o grego, mas conheciam os caracteres 
hebraicos. São João misturou aí os dois idiomas, ou seja, o grego e hebraico por esse 
fato. Se, acaso, o livro caísse nas mãos das autoridades romanas, que não conheciam o 
hebraico, não colocaria em risco seus leitores. Nero (†67) foi o primeiro grande 
perseguidor dos cristãos e, na época em que foi escrito o Apocalipse (anos 90), 
Domiciano voltava a perseguir os cristãos com mais força e crueldade. Era “um novo 
Nero”. Esta e outras evidências levaram os estudiosos a interpretar que a Besta do 
Apocalipse era o próprio Imperador Romano, perseguidor dos cristãos.  

 


