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Em muitas crenças, as palavras têm poder. Na Maçonaria, em especial no Rito de York,
elas têm, pelo menos, significado. Algo que tem se perdido nos ritos mais novos, mas que tem
sido preservado, como tudo o mais, no Rito de York.
Quando cada um dos 13 graus e ordens é concedido a um irmão adepto do Rito de
York, há termos certos referentes a sua respectiva cerimônia. Essa tradição, existente desde
os graus simbólicos, é belissimamente observada e respeitada no Rito de York, apesar de ter
perdido seu valor em muitos ritos maçônicos.
Como diria João Guilherme, “tudo tem razão de ser e cada coisa tem seu nome”.
Enquanto o candidato é “iniciado” como Aprendiz, este é “passado” a Companheiro, e
posteriormente é “elevado” a Mestre. Qualquer irmão Mestre Maçom que parar para pensar
um pouco sobre esses termos, usados originalmente pela maçonaria anglo-saxônica,
compreenderá como são justos às respectivas cerimônias.
O ingresso de um candidato a uma fraternidade se dá por meio de iniciação, de um
“nascimento” simbólico. Mas quando se já é um membro da comunidade e busca uma
mudança de status, isso é comumente chamado de “ritual de passagem”. Principalmente
quando nesse ritual de passagem há uma alegoria tão forte quanto a passagem por um rio. E
então, a terceira etapa, de “queda”, você é literalmente “elevado”. Tudo faz muito mais
sentido no Rito de York! Inclusive os termos para se referir às cerimônias pelas quais se passa!
Vejamos uma tabela que resume bem o uso de tais termos no Rito de York:

GRAU/ORDEM
Aprendiz
Companheiro
Mestre
Mestre de Marca
Past Master Virtual
Mui Excelente Mestre
Maçom do Real Arco
Mestre Real
Mestre Escolhido
Super Excelente Mestre
Ordem da Cruz Vermelha
Ordem de Malta
Ordem do Templo

TERMO ORIGINAL
Initiated
Passed
Raised
Advanced
Inducted
Received and Acknowledged
Exalted
Introduced
Chosen
Greeted
Constituted
Created
Dubbed and Created

TRADUÇÃO
Iniciado
Passado
Elevado
Avançado/Adiantado
Induzido
Recebido e Reconhecido
Exaltado
Apresentado
Escolhido
Saudado
Constituído
Feito
Investido e Feito

Obviamente que, sendo tradução do inglês para o português, não há uma única palavra
que seja a correta. Comumente, uma palavra a ser traduzida pode ter mais de uma opção de
tradução, ou mesmo nenhuma. Assim sendo, peço que não levem as opções de tradução
apontadas a “ferro e fogo”, como única opção aceita, mas como uma tentativa deste
companheiro em facilitar a compreensão dos demais quanto ao sentido dos termos aplicados.
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O termo em inglês “dubbed”, por exemplo, é difícil de ser traduzido. É um termo que
se refere exatamente àquele célebre leve toque sobre o ombro com uma espada quando se
concede um título de cavalaria.
Retomando as interpretações dos termos, o termo “avançado” ou “adiantado” a
Mestre de Marca evidencia a posição alegórica do grau de Mestre de Marca depois do grau
de Companheiro e antes do grau de Mestre. Isso porque o irmão adiantado está trajado como
Companheiro e então passa a receber seu salário, antes pago em comida (trigo, vinho e
azeite), agora pago em moeda, o que é um grande avanço (dentre outros que não convém
serem expostos aqui).
Já o termo “induzido” no grau de Past Master Virtual está diretamente ligado ao
protagonismo da Cadeira do Oriente e a cerimônia que envolve a mesma. E assim por diante,
em cada cerimônia de concessão de grau ou ordem, com o termo devido e adequado a essa
experiência tão unicamente transmitida e vivenciada no Rito de York.
Convido a você, meu companheiro, a continuar por sua conta esse exercício de
compreensão do uso de tais termos, recordando em seu íntimo as cerimônias que eles
representam, e como elas ampliaram sua compreensão da Sublime Ordem maçônica e seus
ensinamentos, refletindo em seu aprendizado e comportamentos morais perante a
sociedade. Se assim for, as palavras, definitivamente, têm poder.

Com Fervor e Zelo,

KENNYO ISMAIL
GM dos Maçons Crípticos do Brasil

3

