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Prezados Maçons Crípticos brasileiros, no dia 23 de novembro de 2015, apenas alguns
dias após termos assumido a direção do Supremo Grande Conselho, nossa diretoria se dirigiu
aos senhores com um comunicado, cujo trecho destacamos abaixo:

Nos próximos três anos, focaremos nossos esforços em três frentes que consideramos
mais emergenciais para o desenvolvimento da Maçonaria Críptica no Brasil: 1)
consolidação dos Conselhos Crípticos: temos ciência de que alguns Conselhos estão
com dificuldades de funcionamento, tendo alguns desses trabalhado sem a
disponibilidade de todos os utensílios ritualísticos necessários. Buscaremos colaborar
na solução desses entraves; 2) disponibilidade de literatura: enquanto a literatura em
língua portuguesa sobre os graus simbólicos e os graus capitulares do Rito de York são
escassas, sobre a Maçonaria Críptica essa escassez é ainda maior. Incentivaremos a
publicação de obras sobre os graus crípticos, de forma a auxiliar na formação do
maçom críptico brasileiro; 3) expansão responsável: sendo os graus crípticos essenciais
para a completa formação hiramita de um Maçom do Real Arco, buscaremos colaborar
para a criação de Conselhos Crípticos nas regiões em que o Real Arco esteja bem
consolidado, garantindo, assim, as condições ideais para o pleno funcionamento
desses futuros Conselhos Crípticos.

Temos, desde então, trabalhado nessas três frentes que nos propomos, de forma a
consolidar a Maçonaria Críptica em nosso país. Uma dessas frentes, a segunda, de
disponibilidade de literatura, é o alvo deste comunicado. A partir deste, nosso Supremo
Grande Conselho publicará mensalmente suas SUPREMAS INSTRUÇÕES, que terão por
objetivo compartilhar informação e conhecimento da Maçonaria Críptica a todos os
companheiros de nosso Supremo Grande Conselho. Pedimos auxílio a cada maçom críptico,
na divulgação dessas Supremas Instruções mensais que publicaremos a todos os seus pares
de seu Conselho, além de solicitarmos aos Ilustres Mestres e Companheiros Secretários que
utilizem essas Supremas Instruções como instruções complementares nas reuniões de seus
Conselhos.
Inauguraremos o ano de 2017 com uma Suprema Instrução sobre “O que é a
Maçonaria Críptica”, divulgada em Janeiro. Aqueles companheiros que quiserem colaborar
com nossas Supremas Instruções, por favor, enviem seus artigos para
kennyoismail@gmail.com, de forma que possamos avalia-los e acrescentá-los em nossa
programação de publicação.
Aproveitamos o ensejo para desejar, em nome de nossa Diretoria, composta também
pelos poderosos companheiros Leonardo, Lazzaroto, Curi e Miguel, um Feliz Natal e Próspero
Ano Novo a todos os maçons crípticos.
Com Fervor e Zelo,
KENNYO ISMAIL
Mui Ilustre Grão-Mestre

2

