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A Maçonaria Críptica busca complementar os estudos maçônicos dos Companheiros em sua
senda de desenvolvimento moral e, ainda, preencher aspectos alegóricos da Maçonaria não
esclarecidos pela Maçonaria Simbólica e pelo Real Arco. Ou seja, enquanto o Real Arco
complementa o conhecimento adquirido no Simbolismo, a Maçonaria Críptica completa e
conclui o conhecimento adquirido em ambos: Simbolismo e Real Arco.
Dadas as peculiaridades dos Graus Crípticos, muitos são os estudiosos que os
consideram uma Maçonaria à parte, daí a menção comum de “Maçonaria Críptica” e, algumas
vezes, até de “Rito Críptico”. Isso por se tratar de uma parte da Maçonaria cheia de
peculiaridades e ensinamentos impressionantes, transmitidos pelos rituais mais bem escritos
de toda a Maçonaria.
Mas o que poucos Companheiros sabem é que os Graus Crípticos não faziam parte da
versão original do Rito de York, como apresentada por Thomas Smith Webb, em 1797,
somente tornando-se essa “pedra-chave” do Rito de York no século XIX. Inicialmente, o grau
de Mestre Escolhido era trabalhado como um Grau lateral de destaque do Rito de Perfeição
(antecessor do REAA), quando se chamava “Mestre Escolhido dos 27”. Já quanto ao Grau de
Mestre Real, não se sabe muito sobre sua origem, apesar de muitos estudiosos defenderem a
tese de origem comum ao de Mestre Escolhido. De qualquer forma, por conta de suas estritas
ligações alegóricas com o Real Arco, começaram a surgir Conselhos Crípticos, que concediam
esses graus a Maçons do Real Arco. Tais iniciativas contavam com o apoio e, muitas vezes,
participação de Grandes Inspetores Gerais do recém-criado REAA, que, sendo também
adeptos do Rito de York, enxergavam maior utilidade instrucional desses graus no sistema
yorkista do que no escocês.
O Estado de Connecticut criou o primeiro Grande Conselho de Maçons Crípticos, em
1819. Em Virgínia e West Virgínia, os graus eram concedidos nos próprios Capítulos de Maçons
do Real Arco. Em 1870, um Grande Conselho Geral de Maçons Crípticos foi formado nos
Estados Unidos. Hoje, esse Grande Conselho é Internacional e tem a si filiados Grandes
Conselhos de diversos países, incluindo o Supremo Grande Conselho de Maçons Crípticos do
Brasil.
Os Graus trabalhados no Conselho recebem o nome de Crípticos porque fazem
referência a uma cripta ou câmara abaixo do Templo, construído sob encomenda do Rei
Salomão. Eles tratam da verdadeira palavra perdida, revelada no grau de Maçom do Real Arco,
mostrando como ela foi preservada e como pôde ser encontrada. Na verdade, os graus
crípticos são imprescindíveis para se compreender plenamente os demais graus do Rito de
York. Há ainda um último Grau, de Super Excelente Mestre, que é considerado um grau lateral
da Maçonaria Críptica, embora seu conteúdo seja de extrema importância a todo maçom do
Rito de York. Sua visão como “lateral” é apenas porque sua lenda não se passa em uma cripta,
nem tem relação alegórica direta com os demais graus crípticos.
Digamos que a aventura maçônica começa com a perda da Palavra de Mestre. Depois
da conclusão do Templo, o maçom do Rito de York é transportado para décadas à frente,
durante os trabalhos de reconstrução do Templo, quando então se encontra a palavra
perdida. Mas como ela foi parar ali? Quem a depositou e porquê? Estas perguntas e muitas
outras são respondidas nos Graus Crípticos, que preenchem todas as lacunas dessa aventura.
Partindo desse prisma, não podemos imaginar a Maçonaria sem esses Graus.
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