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INTRODUÇÃO
Os graus crípticos são, para muitos estudiosos da Maçonaria, os graus mais bem
escritos que se tem conhecimento dos sistemas maçônicos ainda em prática. Não é à toa que
maçons de destaque, como Frank Sherman Land, tinham um carinho especial por esse grupo
de graus.
Entre suas alegorias, além dos tão conhecidos SRI, HRT e HA, têm-se três personagens
bíblicos pouco comuns ao maçom médio, cujas histórias estão, de certa forma, entrelaçadas.
São eles: Zabud, Adoniram e Ahishar.

ZABUD
Zabud, personagem bíblico mencionado em um dos graus crípticos, é mencionado
apenas uma vez nas Sagradas Escrituras - "(...) e Zabud, filho de Natã, oficial-mor e amigo do
rei" (1 Reis, 4:5).
Natã, pai de Zabud, era profeta de Deus. Ele foi ordenado pelo Senhor a repreender o
rei Davi por causar a morte de Urias, o hitia, para que pudesse se casar com Betsabá, que era
a esposa de Urias. Para tanto, Natã contou a história de dois homens, um rico e um pobre, na
qual o rico possuía muitas ovelhas, enquanto que o pobre possuía apenas uma. E o rico,
atendendo o pedido de um andarilho por comida, dá a ele a única ovelha do pobre em vez de
uma das suas.
Considerando o relato bíblico de que Zabud era amigo do rei Salomão, imagina-se que
ambos possuíam idade aproximada e, provavelmente, cresceram e foram educados juntos,
donde surgiu tal amizade. Mas Zabud era mais do que amigo. Ele era o principal oficial militar
do rei Salomão. De certa forma, Zabud estava profissionalmente para Salomão como Urias
esteve para Davi. Mas Salomão, mais sábio que seu pai, não traiu a lealdade de seu amigo e
defensor como fizera seu pai.
Diz-se que o preço da liberdade é a eterna vigilância. O reinado de Salomão é
considerado como um reinado de paz com as nações vizinhas, mas isso não impediu o rei
Salomão de manter um exército tão grande quanto o de seu pai. Talvez, seu período de paz
deveu-se em parte por isso.

ADONIRAM
Adoniram é mencionado duas vezes na Bíblia em contexto com a obra do Templo de
Salomão:
1. "(...) Adoniram, filho de Abda, sobre o tributo" (1 Reis, 4:6).
2. "E o rei Salomão levantou um imposto de todo o Israel, e o imposto foi de 30 mil
homens (...) e Adoniram estava sobre o imposto" (1 Reis, 5:13-14).
Imaginem uma obra que envolvia a coleta de impostos e o pagamento de mais de 80
mil trabalhadores e de fornecedores de diferentes países. O trabalho de Adoniram era o de
planejar, organizar, dirigir e controlar todos esses recebimentos e pagamentos de forma justa
e perfeita. Tratava-se de um posto de confiança do rei Salomão, assim como era o de Zabud.
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Outra atividade que gerava despesas era o famoso harém do Rei Salomão, com algo
em torno de 700 esposas, além das concubinas (provavelmente 300), as quais possuíam servos
para atende-las. Vê-se que Adoniram teve muito trabalho gerindo essas duas empreitadas
desafiadoras do rei Salomão. Uma comparação da relação entre Adoniram e Salomão em
nossa história nacional, seria a de José Maria Alkimin, amigo e Ministro da Fazenda de
Juscelino Kubitschek.
Pode-se assim dizer que o trabalho de Adoniram era, basicamente, pagar aos
trabalhadores os seus salários e ver que ninguém saia insatisfeito. Não se tem notícias de que
Salomão exonerou Adoniram de suas obrigações em algum momento, o que torna plausível a
crença de que ele obteve sucesso em seu trabalho, tanto na coleta de impostos, quanto,
principalmente, no controle de pagamentos, não pagando duas vezes ao mesmo trabalhador
ou pagando a um impostor. Infelizmente, há indícios de que o governo de JK não obteve o
mesmo êxito nesse quesito, ao construir Brasília.
Enfim, uma coisa sabe-se sobre Adoniram: ninguém, além de Salomão, gostava dele.
Afinal de contas, ele era um cobrador de impostos. E ninguém gosta de cobradores de
impostos.

AHISHAR
"E Ahishar estava sobre a casa" (1Reis, 4:6). Essas poucas palavras constituem a única
referência bíblica a Ahishar. “Estar sobre a casa” significa ser responsável pela casa. Por essa
razão, algumas traduções bíblicas modernizaram a tradução como Ahishar sendo o
“mordomo” da casa do rei Salomão.
Essa casa, na verdade, um palácio, foi erguida para a rainha egípcia de Salomão com
pedras esquadradas de 12 a 25 pés de comprimento. Levou-se 13 anos para construí-lo, tendo
sido empregado os mesmos artistas e trabalhadores da construção do Templo. O edifício
principal da casa era de 150 pés de comprimento, 75 pés de largura e 40 pés de altura,
contendo três andares. Possuía edifícios anexos nos quais viviam a corte e o harém do rei.
Podemos ter alguma ideia das despesas dessa casa, considerando o fato de consumir
diariamente 60 medidas de farinha, 30 bois e 100 ovelhas, além de carne de veado e aves. E
Ahishar provavelmente era o encarregado de fornecer os banquetes para a casa real e garantir
sua total manutenção e funcionamento. Imagina-se que ele era o ouvido paciente, que
precisava escutar e atender os pedidos e reclamações das mil mulheres do harém do rei
Salomão.
Imagine ter que lidar com toda a vaidade, ciúmes, comparações e pensamentos de mil
mulheres, que poderiam se queixar de que uma ou outra estava recebendo melhor
acomodação, etc. Ahishar precisava mantê-las satisfeitas, ou a culpa recairia sobre ele.
Com absoluta certeza, também tratava-se de posto de confiança, tanto quanto a de
Zabud e Adoniram. Particularmente, sinto por Ahishar... que homem não estaria morto de
cansaço após ter que lidar durante todo o dia com um palácio gigantesco e com todo o tipo
de reclamação de nada menos do que mil mulheres?
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os três personagens foram titulares de cargos que, apesar de finalidades distintas, têm
como característica comum a proximidade e confiança do rei Salomão. Não é à toa que todos
são mencionados em 1 Reis: 4, que trata da apresentação dos “comandantes”, “oficiaischefes” ou mesmo “príncipes”, como são apresentados em algumas versões bíblicas. Eram
partes fundamentais da engrenagem que fez o reinado de Salomão funcionar e triunfar. E eles
ganham vida através dos graus crípticos.

Com Fervor e Zelo,

KENNYO ISMAIL
GM dos Maçons Crípticos do Brasil
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