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Os Mistérios do número 7.  
 
 
 

O número 7 sempre foi alvo de muitas 

pesquisas e comentários e assim, 

despertando muita curiosidade. Muito 

misticismo existe sobre o número 7, talvez 

um dos culpados seja Pitagoras1 por ter 

afirmado que sete é um número sagrado, 

perfeito e poderoso.  Antigos atribuem ao sete a soma de duas 

partes: O triangulo da Santíssima Trindade (PAI, FILHO E 

ESPIRITO SANTO) e o quadrado dos elementos físicos 

(TERRA, ÁGUA, AR E FOGO) 

 

Mas coletamos alguns dados sobre o número 7 como segue:  

 

1. 7 são as virtudes: Fé, Esperança, Caridade, Prudência, 

Justiça, Força e Temperança;  

2. 7 são os pecados capitais: Soberba, Ira, Inveja, Luxúria, 

Gula, Avareza e Preguiça;  

3. 7 são os sacramentos da Igreja Católica: Batismo, 

Confirmação, Eucaristia, Penitência, Unção dos Enfermos, 

Ordem e Matrimônio; 

                                                             
1 http://numerologiadacabala.blogspot.com.br/2011/06/o-misticismo-do-numero-7.html 
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4. 7 são as Obras de 

Misericórdia: Dar de comer, 

beber e  vestir, dar pousada, 

assistir os enfermos, visitar os 

presos e cuidar dos que partem pela morte; 

5.  7 são os braços do candelabro judeu. O símbolo sagrado 

do judaísmo é o menoráh, candelabro com sete braços 

indicando os sete dias da criação;  

6. 7 são as notas musicais com 7 escalas, 7 pausas e 7 

valores. 

7. São 7 as cores do Arco-Íris. 

8. 7 foram as pragas do Egito. 

9. No sonho do Faraó Egípcio (ver Bíblia) tinha 7 vacas 

gordas, 7 vacas magras, 7 espigas cheias, 7 espigas vazias. 

José decifrou o sonho como7 anos de fartura e 7 anos de 

seca. 

10.  São 7 os Arcanjos: Miguel, Jofiel, Samuel, Gabriel, Rafael, 

Uriel e Ezequiel. 

11. 7 são as Leis Universais: Natureza, Harmonia, 

Correspondência, Evolução, Polaridade, Manifestação e 

Amor. 

12. 7 são os dons do Espírito Santo: Sabedoria, Entendimento, 

Conselho, Força, Ciência, Piedade e Temor a Deus. 

13. São 7 as glândulas endócrinas: Hipófise, Tiróide, 

Paratireóides, Supra-renais, Sexuais, Timo e Pâncreas. 
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14. São 7 os nossos chacras :Básico, 

Esplênico,  Umbilical, Cardíaco, 

Laríngeo, Frontal e Coronário. 

15.  7 são os grandes mensageiros: 

Krisna, Buda, Lao-Tsé, Confúcio, 

Zoroastro ou Zaratustra, Moisés e 

Jesus. 

16.  7 são as personalidades de Deus 

(segundo Zoroastro): Luz Eterna, 

Omnisciência, Retidão, Poder, 

Piedade, Benevolência e Vida Eterna.  

17. 7 meios tem o homem para se tornar puro (segundo o 

Budismo): Domínio de si mesmo, Investigar a verdade, 

Energia, Alegria, Serenidade, Concentração e 

Magnanimidade. 

18.  7 são as virtudes: Humildade, Liberdade, Castidade, 

Paciência, Abstinência, Caridade e Diligência. 

19.  7 são as Obras de Misericórdia Espiritual: Dar um Bom 

Conselho, Instruir os Menos Esclarecidos, Corrigir os que 

Erram, Consolar os Aflitos, Perdoar as Injúrias, Suportar 

Pacientemente as Fraquezas do Próximo e Rezar pelos 

vivos e Falecidos. 

20. A Lua tem 4 fases de 7 dias cada. 
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21. No Apocalipse de São João 

encontramos: 7 Estrelas, 7 Igrejas, 

7 Cornos, 7 Selos, 7 Candelabros, 7 Anjos,  

7 Trombetas, 7 Coroas, 7 Trovões e 7 Taças. 

22. 70 x 7 é a conta do perdão. 

23.  A criação do mundo 6+1 dias = 7. 

24.  7 São os dias da semana. 

25.  Sete Títulos de Jesus no Apocalipse  

1) Alfa e Omega - Ap 1:8  

2) Príncipe dos reis da terra – 18:15  

3) Rei de Davi – 5:5  

4) Fiel e Verdadeiro – 19:11  

5) Resplandecente estrela da manhã - 22:12  

6) Senhor dos Senhores - 19:16  

26. As sete igrejas do apocalipse  

Capítulos 2 & 3 

1) Efeso = A igreja que abandonou o primeiro amor  

2) Esmirna = A igreja sofredora  

3) Pergamo = A igreja mundana  

4) Tiatira = A igreja da falsa doutrina  

5) Sardes = A igreja moribunda, que está morrendo  

6) Filadélfia = A igreja fiel  

7) Laudiceia = A igreja morna  
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27. Sete típos de 

ovelhas: 

A fraca – Ez 34:4,     

A ardente - 34:4,       

A quebrada - 34:4,    

A desgarrada - 34:4, 

A perdida - 34:4,       

A gorda - 34:16 e a 

forte - 34:16.  

 

28. As 7 trombetas do fim dos tempos  

apocalipse  

29.  7 dracmas perdidas (Lucas) 

30. Os israelitas exerceram plena fé e obediência por 

marcharem durante sete dias em volta de Jericó, rodeando-

a sete vezes no sétimo dia, após o que a muralha da cidade 

desmoronou. (Jos 6:2-4, 15)  

31. Elias mostrou plena fé na eficácia da sua oração a Deus por 

ordenar seu servo, no monte Carmelo, a ir observar o céu 

sete vezes antes de aparecer a nuvem de chuva. (1Rs 

18:42-44); 
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32. Naamã, o leproso, teve 

de banhar-se sete vezes 

no rio Jordão. Ele, como 

poderoso general sírio, 

teve de demonstrar 

considerável humildade 

para executar este procedimento recomendado pelo profeta 

Eliseu, mas Jeová o purificou por ele ter feito isso 

obedientemente. (2Rs 5:10, 12); 

33. A pureza, a inteireza, a perfeição e a excelência das 

declarações de Jeová são comparadas com força e 

intensidade poéticas à prata refinada num forno de fundição, 

depurada sete vezes. (Sal 12:6); 

34.  A misericórdia de Jeová é magnificada pela declaração: “O 

justo talvez caia até mesmo sete vezes, e ele se há de 

levantar.” (Pr 24:16) Que Ele merece todo o louvor é 

declarado pelo salmista: “Eu te tenho louvado sete vezes 

por dia.” — Sal 119:164.  

35.  Os judeus, que obedecem ao Tora, por exemplo praticam o 

Sabat, ou seja o descanso do sétimo dia.  

36.  Os hindus conhecem sete ramos clássicos da yoga: raja, 

jnana, karma, bhakti, hatha, tantra ou kundalini e kriya.  
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37. As sete colunas da sabedoria 
(Provérbios 9:1 “A Sabedoria 
edificou a sua casa, lavrou as 
suas sete colunas.”) 

 

38. Algumas cidades ficam entre 

7 colinas (Roma, Lisboa, Jerusalém); 

39. Em Olympus havia 7 colunas 

40. 7 são os cardeais que forma o colégio pontifício da Igreja 

Católica;  

41. 7 são as Maravilhas do Mundo Antigo 

42. Há histórias de superstição, onde quebrar um espelho dá 7 

anos de azar; 

43. As crises no casamento acontecem de 7 em 7 anos; 

44. As crianças não escapam dos contos da Branca de Neve e 

os 7 anões e do Gato de Botas de 7 léguas; 

45. Um sujeito que faz de tudo um pouco é chamado de 

“homem dos 7 instrumentos”; 

46. Um navegador experimentado deve atravessar os 7 mares; 

47. Se uma pessoa está feliz, diz-se que está no 7º. Céu. 

48. Se alguém faz traquinagens, diz-se que pinta o 7; 
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49.  Finalmente, como 7 vezes 7 = 49, encerramos aqui a 

pesquisa sobre as curiosidades sobre o número 7, 

lembrando que há 7 (sete) pilares que sustentam a filosofia 

da SUPREMACIA FEMININA:  

1. A CONFIANÇA 

2. A CUMPLICIDADE 

3. A CORAGEM  

4. O AMOR 

5. A LEALDADE  

6. A OBEDIÊNCIA  

7. O RESPEITO  

 por: frank escravo_da_AMA 

http://supremaciafeminina.com.br/confianca.pdf
http://supremaciafeminina.com.br/cumplicidade.pdf
http://supremaciafeminina.com.br/amor.pdf
http://supremaciafeminina.com.br/respeito.pdf

