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O livro de números se deriva do ato de que os filhos de

Israel foram contados duas vezes. O Capítulo dez e a

continuação do relato da peregrinação do povo de Israel

desde o Egito até Canaã, a qual se interrompeu no capítulo

19 de Êxodo.

Na sua peregrinação desde o monte Sinai os israelitas

haviam planejado viajar para o norte e entrar em Canaa

pelos limites do sul. Mas, se assustaram com o informe dos

espias que lhes falou do grande tamanho dos habitantes da

terra. Como resultado disso eles vagaram pelo deserto por

40 anos e, finalmente, entraram em Canaã pelo leste,

cruzando o Rio Jordão. As experiências desses anos em que

vagaram pelo deserto estão registradas neste livro de

números.
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O livro de Números é o relato das escrituras da história

dos israelitas enquanto viajavam no deserto que fica

entre o monte Sinai e a borda oriental de sua terra

prometida. Ele cobre mais de trinta e oito de seus

quarenta anos no deserto e explica por que o Senhor os

deixou no deserto por tanto tempo. Nele aprendemos

como o Senhor age em relação a Seus filhos e como

podemos receber as bênçãos que Ele nos prometeu
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 Os dois censos de Israel mencionados no 

livro, são narrados por Moisés, juntamente 

com os eventos que ocorreram na região 

do monte Sinai, durante as peregrinações 

dos israelitas no ermo e em Moabe. 
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 Do hebraico “Bamidba” ou “No Ermo”, em 

latim “Numeri”, é o quarto livro da Bíblia. 

 Possui 36 capítulos e recebe esse nome por 

causa dos censos relatados. A época da 

escrita, por volta de 1470 a.c. 
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O livro de Números pode ser dividido em três 

seções: 

1. Os capítulos 1–10 contêm instruções e 

preparativos para a marcha saindo do Sinai. 

2. 2. Os capítulos 11–21 contêm a história da 

jornada de Israel pelo deserto. 

3. 3. Os capítulos 22–36 contêm um relato do que 

aconteceu na margem oriental do rio Jordão.
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 O nome Números foi 

usado pela primeira 

vez na tradução grega 

da versão, sendo 

bastante adequado, 

pois todo o livro está 

repleto de números. 
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 Explica que Moisés se 

dedicou a registrar cada 

lugar  onde os hebreus 

acampavam (tanto os oásis 

quanto os acampamentos).

 As palavras finais do livro 

indicam ser ele o escritor do 

relato, conforme verso 13 do 

seu último capítulo. 

(Números 36:13, ALMEIDA, 

1987, p. 184). 

 Estas descrições tão antigas 

chegaram até os dias atuais, 

intactas. 
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Além de “numerar”, ou seja, realizar o 

recenseamento dos filhos de Israel, Números 1–10 

contém instruções adicionais que se tornariam 

parte da lei de Moisés e a ordem em que os 

israelitas deveriam acampar e marchar. Esses 

capítulos também contam como a tribo de Levi foi 

escolhida para servir no tabernáculo e como o 

acampamento de Israel começou sua marcha do 

Sinai em direção à terra prometida.
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Seis características especiais projetam o livro 

de Números. 

(1)É o "Livro das (2) 

(2)É o "Livro das Murmurações“

(3)O livro ilustra o princípio que sem fé é 

impossível agradar a Deus (cf. Hb 11.6

(4)Números revela com profundidade o princípio 

de que se uma geração fracassar, Deus 

suscitará outra para cumprir suas promessas e 

para levar a efeito a sua missão.

(5)O censo antes de Cades-Barnéia revela que não 

era o tamanho inadequado do exército de Israel 

que o impedia de entrar em Canaã, mas o 

tamanho inadequado da sua fé. 

(6) É o "Livro da Disciplina Divina


