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Pode ser estranho para o pensamento religioso que o homem, um ser temporal,
possa destruir a Casa do Deus Onipotente de Israel. Casa cuja planta foi entregue pelo
próprio Deus a Davi através do seu Profeta e transmitido para que Salomão a edificasse (1
Crônicas 28:11, 12), onde a Arca da Aliança repousaria e a própria Shechinah se manifestou e
habitou (2 Crônicas 5). Bem, se não é estranho hoje, na época de Salomão, definitivamente,
era. E a literatura rabínica explora bastante esse aspecto para tentar explicar tal destruição.
Pois se a Casa de Deus e sua presença na Terra desaparecem, com ela também desaparece
sua Palavra (verbum, logos em grego), sua manifestação.
Mas Salomão, como as próprias escrituras atestam, foi abençoado com Sabedoria e
Conhecimento (Binah e Hockmah, 2 Crônicas 11), as mais altas virtudes que um homem
pode alcançar segundo a tradição hebraica, elaborou um plano que não foi descrito no
Antigo Testamento para que o conhecimento do seu povo, a Palavra de Deus recebida por
Moises, não se perdesse.
Qual foi o plano de Salomão para preservar a Palavra? Segundo a tradição maçônica,
construir uma cripta, para armazenar a Arca e a Palavra (o Nome Divino, o grego
TeTragramaTon – palavra composta por três letras Taus). Lenda muito bem explorada por
esses antigos graus maçônicos que foram preservados no sistema de York. Mas como já foi
mencionado, a preocupação com essa “preservação” não é um tema de origem maçônica.
Antes, é importante entender o contexto que se passou no Templo após a morte de
Salomão.O reino se dividiu em dois, Judá e Israel, sendo governados por diferentes
dirigentes. Iniciou-se assim um período conturbado na história do Templo, tanto política
quanto religiosa. Foi utilizado para adoração de outros deuses e profanado de incontáveis
maneiras ao longo dos séculos. Essa profanação levou a fúria de Deus, a destruição do
Templo, de Jerusalém (2 Reis 22:16, 17) e pôr consequência ao exílio na Babilônia. Não foi
necessário a destruição do Templo para se perder a Palavra, pois ela já havia sido esquecida.
Durante o reinado de Josias houve uma grande reforma no Templo para que se
restabelecessem os antigos costumes. A única referência que existe sobre um achado
secreto no Templo de Salomão antes de sua destruição, foi feito pelo Sumo Sacerdote
Hilquias durante essa reforma: “Encontrei o Livro da Lei no templo do Senhor” em 2 Reis
22:8. O Livro, inclusive, foi levado em presença do Rei para análise. Após esse achado é
relatado em 2 Crônicas 35:3 que Josias ordena colocar “a arca sagrada na casa que Salomão,
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filho de Davi, rei de Israel, edificou”, que ocorreu 22 anos antes da destruição do Templo.
Essa passagem revela duas coisas: Josias também encontrou a Arca durante a reforma; e a
colocou de volta onde deveria estar. Esse é o último relato da Arca nas Escrituras.
Seria essa a influência do grau de MRA? Em parte, provavelmente sim pois os
eventos se assemelham, mas o MRA ocorre cronologicamente na reconstrução do Templo,
enquanto Josias reinou ainda no Primeiro Templo.
Mas as perguntas permanecem. Onde teria Josias encontrado o Livro e a Arca? Como
a mão do homem pode destruir a Casa de Deus? Qual foi o plano de Salomão para preservar
a Palavra? Existe alguma referência que de fato mencione uma cripta e seu planejamento?
Diz uma importante, porém esquecida, passagem sobre a tradição salomônica:

Quando Salomão construiu o Templo e soube que eventualmente seria
destruído, ele construiu um lugar para esconder a Arca abaixo do Monte do
Templo em um esconderijo muito profundo e inacessível e o Rei Josias
ordenou a Arca escondida no lugar que Salomão construiu.
Mishneh Torah, The Chosen Temple, Capitulo 4.

A tradição rabínica ao discutir sobre a destruição do Templo de Salomão, a Casa de
Deus, afirma que Salomão construiu um local para que a Arca fosse escondida para jamais
deixar de manifestar a Shechnah. Seu Templo externo, portanto, foi destruído pela mão dos
homens. Mas a Arca, a Palavra, permaneceu em sua cripta (do grego kryptós, escondido,
oculto, secreto).
Podemos citar outra importante referência que mostra a existência de uma cripta
abaixo do Templo:

Nossos sábios nos dizem que “quando o rei Salomão construiu o Templo
Sagrado, sabendo que estava destinado a ser destruído, ele construiu um
lugar para esconder a Arca, no final de um lugar escondido, profundo e de
sinuosas passagens”.
Mishneh Torah, Laws of the Holy Temple 4: 1, retirado Talmud, Yoma 53b.

Em outras palavras, o Templo foi inicialmente estruturado e construído para existir
em dois estados: um estado revelado e um estado oculto. Havia, portanto, dois lugares para
a Arca ser depositada, a parte acima do chão, no Santo dos Santos, e a câmara escondida
entre “profundas e sinuosas passagens”.
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Essa foi a maneira que Salomão encontrou de preservar a Arca, a Palavra, para que
esta jamais fosse perdida. Segundo a tradição maçônica, Hiram Abif esteve em seu auxílio
nesse planejamento.
Se a Arca lá permanece até hoje como diz a tradição, não podemos dizer. Mas o fato
de uma cripta real no Monte do Templo nos faz recordar que os misteriosos Nove Monges
de Cluny, os futuros Templários, lá permaneceram por nove anos e o intelectual estudante
do hebraico e da tradição rabínica, Bernardo de Claraval, esteve por trás deles. Mas isso já é
assunto para outro trabalho.
Lenda maçônica ou tradição rabínica, o importante é mostrar que algumas vezes o
conhecimento oculto (críptico) das Escrituras são encontrados em nossos rituais e a eles
podemos recorrer para conhecer nossas origens e buscar suas interpretações. Na Maçonaria
Críptica isso se mostra ainda mais claro.
Devemos lembrar que tudo que um dia foi externo, como o Templo de Salomão, a
manifestação de Shechnah, agora deve ser tomado num outro plano. O Terceiro Templo não
é físico, não contêm pedras, ouro ou sacrifícios animais. O Terceiro Templo somos nós, a
cripta é nosso interior oculto, nossa essência mascarada pelos vícios. A Palavra Perdida é a
manifestação do verbum, o logos, pelas nossas ações. O Segredo do Tetragramaton,
revelado no MRA e escondido na Cripta, se revela a quem é verdadeiro e medita sobre sua
existência.
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