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UM ESTUDO ACERCA DO NÚMERO SETE, QUE 
PROVA A EXISTÊNCIA DE DEUS 
 
O número 7, assim como o número 13, é visto por muitos como um número misterioso, 
místico, e que muitas pessoas o usam como amuleto de superstição. 

 
No estudo da numerologia, o sete (7) é definido como um número que encerra uma 
plenitude, algo que não precisa de um complemento; um número que torna algo 
completo ou perfeito.  

 
Na matemática é tido como um número cabalístico, que encerra algumas propriedades 
mágicas. 
 
O número 7, inscrito em elementos da natureza, demonstra claramente a existência de 
uma mente inteligente, que arquitetou o nosso mundo com tamanha perfeição. O 
Sistema Solar e, particularmente o nosso Planeta Terra, é perfeito, não no aspecto da 
estética, mas no sentido de harmonização de seus elementos. 
 
A Bíblia, para os cristãos, é aceita como a Palavra de Deus. Nela, vemos claramente 
fatos que envolvem o número 7. Na maioria das vezes, os intentos e juízos de Deus 
retratados na Bíblia envolvem o número 7.  
O Sistema Solar só se tornou perfeito na harmonização de seus planetas após 6 eras. 
Devemos entender que os 6 dias da criação, descritos no primeiro capítulo de Gênesis, 
podem ou não ser dias de 24 horas. Essas eras podem ter durado milhões de anos. O 
salmista diz: “Porque mil anos aos teus olhos, são como o dia de ontem que passou, e 
como uma vigília da noite” (Salmo 90,4). Pedro também diz: “Mas vós, amados, não 
ignoreis uma coisa: que um dia para o Senhor é como mil anos, e mil anos como um 
dia” (II Pedro 3,8). 
Na primeira era Deus criou a matéria e a luz, e os demais elementos se sucederam nas 
eras seguintes, mas tudo só veio se harmonizar após o 6º dia da criação. Quando o 
Sistema Solar atingiu a 7ª era, tudo se harmonizou, e foi possível criar a vida em nosso 
planeta. E essa afirmação é comprovada de acordo com o que diz Gênesis 2,5-6. Para 
fazer brotar a plantação primeiramente Deus tinha que fazer chover, para regar o solo. 
Será que todo esse processo daria para fazer em 24 horas? 

 
 

Estamos vivendo a 7ª era do Sistema Solar e essa harmonia vai durar até o fim do 
macro-tempo determinado pelo Criador. Dizem alguns ocultistas que de 7 em 7 tempos 
o Sistema Solar sofre uma alteração ou agitação. Se for verdade, quando será a 
próxima? 

 
Em resumo, vejamos alguns casos e fatos onde o número 7 aparece. 
1) Para os israelitas conquistarem a cidade de Jericó, Deus ordenou que o povo desse 
uma volta ao redor da cidade a cada dia, durante 6 dias, e no 7º dia teriam que dar 7 
voltas ao redor da cidade, e Deus ordenou, também, que 7 sacerdotes tocassem 7 
cornetas durante as 7 voltas ao redor da cidade e, no final, ordenou que gritassem com 
toda força e tocassem todos os instrumentos, para que os muros da cidade 
desmoronassem. E assim fizeram e aconteceu. 
Então, qual será o mistério do número 7? Esse fato é uma verdadeira cabala bíblica. 
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2) Pedro, discípulo, perguntou a Jesus se tínhamos que perdoar o nosso próximo até 7 
vezes. Porém, Jesus respondeu que deviam perdoar não somente até 7 vezes, mas até 70 
vezes 7 (490 vezes). 

  
3) No livro do Apocalipse vemos o maior número de ocorrências em que o número 7 é 
retratado nos intentos e juízos de Deus. João contempla 7 castiçais e 7 candeeiros; João 
visualiza a situação espiritual de 7 igrejas da Ásia, na sua época. Essas igrejas são 
simbólicas para o nosso tempo. 
 
4) João visualiza um livro com 7 selos; visualiza, também, 7 anjos com 7 trombetas, e 
depois 7 taças, simbolizando os juízos de Deus com relação a Terra e seus governantes. 
 
5) O Faraó, no Egito, teve um sonho com 7 vacas magras e 7 vacas gordas. 
 
6) Quando Caim matou Abel, Deus o amaldiçoou e colocou-lhe uma marca para que 
ninguém o matasse, cometendo outro crime bárbaro como o que ele havia cometido. 
Deus advertiu que quem matasse Caim, a maldição cairia 7 vezes sobre ele. Lameque se 
gabava de ter matado dois homens e aquele que o ferisse seria amaldiçoado (vingado) 
77 vezes (Gn. 4,24). 
 
7) Quando Noé construiu a arca, Deus ordenou-lhe que colocasse dois casais de cada 
animal impuro e 7 casais de cada animal puro. (Gn 6 e 7). 
 
8) São 7 os olhos do Senhor, que discorrem por toda a terra. (Zacarias 4,10). 
 
9) Foram 7 os demônios expulsos de Maria Madalena. (Marcos 16,9). 
 
10) Com 5 pães e 2 peixes Jesus alimentou uma multidão de mais de cinco mil pessoas. 
5 + 2 = 7 
 
11) Um escravo hebreu só poderia prestar serviço durante 6 anos (Êxodo 21,2; Jeremias 
34,14); mas, no 7º ano ele ficava livre, tinha a sua liberdade. 
 
12) Havia também o ano sabático: 6 anos os hebreus tinham que plantar, colher e 
armazenar bastante mantimento, porque o 7º ano era ano de descanso. Havia, ainda, o 
ano do jubileu, que se comemorava após sete semanas de anos. 
O 7º milênio está quase chegando; ele deve ser contado pelo calendário lunar, ou pelo 
calendário Judeu. O sétimo milênio é o milênio do descanso, ou o “ano do jubileu” para 
a Terra e principalmente para o povo de Deus. 
 
13) Eram comemoradas 7 festas religiosas pelos hebreus, e havia uma que era festejada 
especialmente no 7º mês. A festa do Pentecostes (qüinquagésimo dia) era comemorada 
após sete semanas. A palavra “pentecostes” não tem nada a ver com operação do 
Espírito Santo ou avivamento. 
 
14) Quando Israel (Jacó) desceu com sua família ao Egito, foram 70 pessoas com ele. 
 
15) Quando José morreu, no Egito, os egípcios lamentaram a sua morte durante 70 dias 
(Gn. 50,3). 
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16) Em Jó 5,19, fala sobre as seis angústias (aflições) em que o homem pode sofrer e ter 
o livramento de Deus, mas na 7ª vez o mal não lhe tocará. 
 
17) Em Provérbios 6,16 lemos que há 7 coisas que Deus abomina. 
 
18) Em Provérbios 9,1 lemos sobre as 7 colunas da sabedoria. Sete são os jurados de um 
tribunal de juri (julgamento) 
 
19) Os 70 livros inspirados da Bíblia são as colunas que sustentam o plano de Deus na 
Terra. 
 
20) Sete vezes cai o justo e se levanta. Prov. 24,16. 
 
21) As 7 abominações do coração do homem. Provérbios. 26:25. 
 
22) A janela do Templo do Senhor, construído por Salomão, que dava para a banda do 
oriente, era vista por uma escada de 7 degraus (Ezequiel 40,22). A escada que dava 
acesso ao trono do palácio do rei Salomão tinha 6 degraus, e o trono mesmo ficava no 
sétimo degrau. 
 
23) Os 7 tempos simbólicos dados ao rei Nabucodonosor (Daniel 4,16). 
 
24) O povo de Israel destruiu 7 nações até tomar posse da terra de Canaã, a Palestina. 
 
25) As 70 semanas proféticas do livro do profeta Daniel, que ainda não se cumpriram 
totalmente. 
 
26) O tempo de cativeiro do povo judeu na Babilônia foi de 70 anos. 
 
27) A missão dos 70 discípulos de Cristo foi novamente uma forma implícita de Jesus 
demonstrar o cumprimento das coisas e do tempo. 
 
28) No reino Medo-Persa havia 7 príncipes, que simbolizam os sete anjos príncipes de 
Lúcifer. (Éster 1,3.11.14 e Daniel 10,13-20). 
 
29) O general Naamã teve que mergulhar 7 vezes no rio Jordão para ser curado da lepra. 
 
30) Após o dilúvio, Deus fez aparecer o arco-íris no céu, como um pacto ou sinal entre 
Ele e os humanos, no qual jurava que nunca mais iria castigar os homens com um outro 
dilúvio. 
No arco-íris são observadas 7 cores. Será que isso ocorreu por acaso? Ou foi proposital, 
para que toda vez que o homem contemple esse fenômeno se lembre de seu Criador? As 
7 cores do arco-íris formam a cor branca, quando são aparelhadas na ordem em que 
aparecem no céu ou quando são refletidas por um prisma. 
 
31) A luz do Sol emite 7 raios, dentre eles, o raio ultravioleta, raios-X, raio gama e raio 
infravermelho. 
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32) Existe um jogo japonês de nome Tangran. Esse jogo compõe-se de um quadrado, o 
qual é recortado em 7 figuras geométricas diferentes. Com as 7 peças é possível criar 
uma imensidade de figuras de animais ou coisas. Observamos nesse jogo que, 
realmente, o número 7 encerra uma plenitude. No livro de Apocalipse, a Nova 
Jerusalém, a cidade de Deus é descrita como uma cidade quadrada. 
 
33) 7 são as vidas do gato e 7 são os pecados capitais: Avareza, Soberba, Gula, Ira, 
Luxúria, Preguiça e Inveja. 

 
34) Eram 7 as transas do cabelo de Sansão. 
 
35) São 7 os algarismos romanos: I, V, X, L, C, D e M. Com essas sete letras é possível 
escrever qualquer número. 
 
36) São 7 os continentes da Terra e 7 são os mares. 
 
37) São 7 as maravilhas do mundo antigo, ou seja, as maiores obras criadas pela mão do 
homem da Antigüidade. São elas: 1) As Pirâmides do Egito, 2) Os Jardins Suspensos da 
Babilônia, 3) Estátua de Zeus, 4) Colosso de Rodes, 5) Túmulo do Rei Mausolo, 6) 
Templo de Ártemis e 7) Farol de Alexandria. Existem, também, as 7 maravilhas da era 
moderna, tais como: a Muralha da China, a Torre Eifel, em Paris, a Catedral de Notre 
Dame, de Paris, em estilo gótico, a Estátua do Cristo Redentor do Rio de Janeiro, etc.  
 
38)  No ano de 2007 o planeta Terra atingiu a marca de 7 bilhões de habitantes. 
 
39) Observamos que cada fase da Lua dura 7 dias. Por isso, a semana tem 7 dias. As 
quatro fases da lua duram 28 dias. Por isso, os meses são de 28 a 31 dias. 
 
40) A diferença de chocamento dos ovos das aves é de 7 dias. A galinha choca os ovos 
durante 21 dias; o ganso, durante 28 dias; o papagaio, durante 42 dias; etc. A pergunta é 
a seguinte: Por que tem que ser exatamente 7 dias essa diferença? 
 
41) Todos os sons obtidos na natureza ou obtidos artificialmente, em computadores, são 
compostos apenas de 7 tons e seus respectivos semitons. 
São 7 as notas musicais: dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Os demais sons são chamados de 
semitons bemóis e sustenidos. Significa que a música só se harmoniza com a existência 
de 7 tons e as subdivisões de cada tom e semitom. As músicas tocadas e cantadas em 
todo o Universo são baseadas nesses 7 tons musicais e seus semitons. Os cientistas já 
modificaram e criaram partículas artificiais na eletrosfera dos átomos, mas não 
conseguiram aumentar o número de camadas, que são 7. Também, na música ainda não 
conseguiram formar uma oitava, de forma que ela emita um tom diferente dos tons já 
existentes. 

 
42) Na composição do átomo (a menor parte da matéria), podem existir até 7 níveis de 
energia. Ou seja, ao redor do núcleo de qualquer átomo (a eletrosfera) só pode haver no 
máximo 7 camadas de energia ou sete camadas de elétrons. 
Nos átomos dos 115 elementos químicos conhecidos (92 naturais e 23 criados pelo 
homem), podem ocorrer 7 níveis de energia (contendo elétrons) representados, 
respectivamente, a partir do núcleo, pelas letras: K, L, M, N, O, P, Q ou pelos números 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, chamados de números quânticos principais. Para cada camada 
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eletrônica existe um número exato de elétrons. Um elétron pode passar de uma camada 
para outra, mas se a outra não estiver completa. Um dos mais respeitados físicos do 
mundo afirmou que os elétrons parecem possuir vida própria, pois, ou eles se controlam 
entre si, ou alguma força ou lei externa os orienta a se comportarem daquela maneira. A 
coisa é tão séria que alguns chegam a dizer que “Deus” é o próprio átomo ou a própria 
natureza.  
Os 92 elementos químicos da natureza, descritos na Tabela Periódica, são divididos em 
7 agrupamentos. 
O átomo de núcleo mais pesado tem exatamente 92 prótons. Nada mais, além disso. 
 
É bom lembrar que o estudo do número sete é baseado, também, nos seus múltiplos: 42, 
49, 70, 420 e 490. 

 
 

Na Bíblia, quando o número 40 ou 400 aparece, significa um arredondamento do 
número 42 ou 420, ou seja, 6 períodos de 7 tempos ou 6 períodos de 70 tempos. O 
número 6 é o número do homem; 6 representa o limite do homem, o limite do 
sofrimento, o limite da escravidão, o limite do domínio. Da mesma forma, o número 42 
ou 420 representa um período de sofrimento, tribulação ou prova. As chuvas do dilúvio 
duraram 40 dias, Moisés passou 40 dias recebendo os Dez Mandamentos no Monte 
Sinai, Jesus passou 40 dias no deserto sendo tentado pelo Diabo; a mulher passa 40 
semanas esperando para dar à luz um filho; “42 meses” (ou 40 arredondados) será o 
período da Grande Tribulação narrado no Apocalipse. E assim por diante. 
 
No livro do profeta Daniel fala-se sobre 70 semanas proféticas (7 × 10) determinadas 
sobre o povo hebreu; 420 anos (6 × 70) foi o tempo de escravidão dos hebreus no Egito; 
passaram 42 anos (6×7) anos vagando no deserto; passaram 490 anos (7 × 70) habitando 
na terra de Canaã; passaram 70 anos no cativeiro babilônico; 70 é número total dos 
livros inspirados da Bíblia e 70 é o número dos eruditos que traduziram a primeira 
versão da Torá para a língua grega, um século antes de Cristo. 
 
 
 


