Simbolismo da literatura apocalíptica
No livro “Introdução ao Estudo do Novo Testamento” de Broadus David Hate, 2001
encontramos o simbolismo de alguns números.

Número 1- está associado ao principio da unidade ou da existência independente. Ele
forma a raiz para a palavra “unidade”. Desta forma, Israel foi exortado a dizer: “O
senhor nosso Deus é o único Senhor” Deut 6:4.
Número 2- é a duplicação do “1” e representa força. No velho testamento duas
testemunhas eram necessarias para confirmar qualquer fato. Jesus enviava seus
discipulos de dois em dois por razões óbvias. O número dois aparece no Apocalipse em
referência às duas testemunhas 11;3-12 e às duas bestas 13: 1-18.
Número 3- É a trindade e simboliza o divino. Pai, filho e espírito santo. Representa a
unidade social: amor de pai, amor de mãe e amor filial.
Número 4- Quatro ventos, quatro direções, quatro cantos ou lados do mundo. O número
4 era o mundo cosmico. No Apocalipse há as quatro criaturas viventes, os quatros
cavalos e cavaleiros. Os quatro anjos junto ao rio Eufrates.
Número 5- é o próprio homem. Cinco dedos da mão, cinco dedos do pé. O Apocalipse
fala de dez chifres e dez dias.
Número 6- número do mal porque está aquém do 7, o número sagrado da perfeição.
Uma das palavras hebraicas básicas para “pecar” significa “errar o alvo”. Isto é o
número 6. Simboliza o mal, porque como o pecado, erra o alvo da perfeição. O próprio
número tem o chiado da serpente.
Número 7- é um número que é a soma de “3” que é um número divino com o número 4
que é um número cósmico. O número 7 era um número sagrado da perfeição. No
Apocalipse temos os setes espíritos, as sete igrejas, os sete candelabros, as sete estrelas,
os sete selos, etc
Número 10- número completo. . O número 10 é o número completo que multiplicado
por 7 fornece 70, isto é, os setenta que traduziram as escrituras hebraicas para o grego e
denominado Septuaginta.

Número 12- é o produto de 3 por 4. São as 12 tribos em Israel, os doze apóstolos.
Multiplicado por 2 fornece o Número 24 que está no Apcalipse que são os 24 anciãos ao
redor do trono.
3 ½ : Aparece no Apocalipse. É a metade de 7 e significa um período de tempo curto e
indefinido. No Apocalipse aparece 3 ½ anos. Representa instabilidade, confusão,
insatisfação por um período de tempo indeterminado.

