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O Rito de York tem uma característica única, já que seus graus seguem uma ordem que
não é cronológica, o que gera aquela sensação de “serendipidade”, de “eureca” entre seus
adeptos, já que, a cada grau avançado, é dada luz a conhecimentos ocultos de graus
precedentes, promovendo uma melhor reflexão e compreensão da sabedoria contida em suas
alegorias e símbolos. Somente o Rito de York proporciona isso ao sincero buscador, e é por
isso que nos dedicamos a manter esse sistema em sua forma mais tradicional e executá-lo da
melhor forma possível. Afinal de contas, junto das benesses vem a responsabilidade.
De tal forma, pode-se afirmar que, sem cursar os Graus Crípticos, um irmão não terá
um completo entendimento dos ensinamentos contidos nos Graus Simbólicos e nos Graus
Capitulares. Essa afirmação fica ainda mais clara ao observarmos a ordem cronológica dos
graus do Rito de York:

ORDEM DE CONCESSÃO
Aprendiz (Loja)
Companheiro (Loja)
Mestre (Loja)
Mestre de Marca (Capítulo)
Past Master Virtual (Capítulo)
Mui Excelente Mestre (Capítulo)
Maçom do Real Arco (Capítulo)
Mestre Real (Conselho)
Mestre Escolhido (Conselho)
Super Excelente Mestre (Conselho)
Ordem da Cruz Vermelha (Comanderia)
Ordem de Malta (Comanderia)
Ordem do Templo (Comanderia)

ORDEM CRONOLÓGICA
Aprendiz (Loja)
Companheiro (Loja)
Mestre de Marca (Capítulo)
Mestre Real – 1ª parte (Conselho)
Mestre Escolhido (Conselho)
Mestre (Loja)
Mestre Real – 2ª parte (Conselho)
Past Master Virtual (Capítulo)
Mui Excelente Mestre (Capítulo)
Super Excelente Mestre (Conselho)
Maçom do Real Arco (Capítulo)
Ordem da Cruz Vermelha (Comanderia)
Ordem de Malta (Comanderia)
Ordem do Templo (Comanderia)

É por essa razão que muitas das Grandes Comanderias Templárias, incluindo a do
Brasil, exigem que seus candidatos a ingresso na Ordem da Cruz Vermelha sejam Mestres
Escolhidos da Maçonaria Críptica.
E já que estamos falando de linha do tempo, você sabe como é o Calendário Críptico?
Na Maçonaria Críptica, adota-se o “Anno Depositionis” (Ano do Depósito), abreviado
como A. Dep., que é calculando adicionando 1.000 anos ao ano corrente. Como exemplo, na
Maçonaria Críptica estamos no ano de 3.017 do A. Dep. (2017+1000).

Com Fervor e Zelo,

KENNYO ISMAIL
GM dos Maçons Crípticos do Brasil
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