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INTRODUÇÃO
A Maçonaria Críptica, além de uma beleza e profundidade ímpar em toda a Maçonaria, tem em
sua origem um grande mistério. Aqui apresentaremos as 04 teorias mais famosas da origem dos graus
crípticos: 1) a de Baltimore; 2) a do Rito Escocês; 3) a dos Stuarts; e 4) a de Berlim; interpretadas aqui
com base nas informações contidas na obra “A History of the Cryptic Rite”, autorizada pelo Grande
Conselho Geral de Mestres Reais e Escolhidos Internacional, e publicada em Tacoma, Washington, no
ano de 1931.

A TEORIA DE BALTIMORE
Essa teoria defende que os graus crípticos ou, pelo menos, o de Mestre Escolhido, surgiram
em Baltimore - Maryland, sob autoridade de Philip P. Eckel. Isso porque havia uma espécie de “Grande
Conselho dos Maçons Escolhidos”, por volta de 1810, em Baltimore, governado por Eckel e Hezekiah
Niles.
Entre os irmãos que receberam o grau por intermédio de Eckel, estava Jeremy L. Cross, que foi
o grande responsável por espalhar o grau por todos os Estados Unidos. Como ele alegava ter recebido
permissão de Eckel e seu Grande Conselho para concedê-lo, muitos acreditaram que o grau havia sido
inventado por Eckel em Baltimore.
Essa foi a primeira teoria amplamente aceita quanto a origem do grau de Mestre Escolhido,
mas sem qualquer menção ao grau de Mestre Real. Alguns autores adeptos desta teoria defendiam
que isso é porque na época era apenas um grau, posteriormente dividido em dois. No entanto, o
próprio Hezekiah Niles, braço direito de Eckel no Grande Conselho de Baltimore, declarou que o grau
que concediam veio de Charleston (então sede do Supremo Conselho do Rito Escocês “Mãe do
Mundo”), não tendo sido originado em Baltimore.
De qualquer forma, a partir dessa teoria, uma séria discussão de jurisdição teve ocorrência no
Grande Capítulo de Maçons do Real Arco Internacional. O Companheiro Stapleton, então Grande Sumo
Sacerdote do Real Arco em Maryland, em 1827, informa por carta ao Real Arco Internacional que,
desde 1824, o Real Arco de Maryland havia assumido a autoridade sobre o grau de Mestre Escolhido
como parte de seus trabalhos, recomendando que os outros Grandes Capítulos Estaduais do Real Arco
também assumam jurisdição sobre esse grau, até então concedido por Conselhos de Mestres
Escolhidos independentes.
O Grande Capítulo de Maçons do Real Arco da Carolina do Sul responde à Maryland,
confirmando a afirmação de Niles, ao informar que Eckel havia recebido o grau de Henry Wilmans, que
era um Grande Inspetor Geral da Ordem (Rito de Heredom ou Perfeição). Então Eckel fundou seu
“Grande Conselho de Maçons Escolhidos”, em Baltimore, em 1792. E é a partir desse ponto que
passamos à Teoria do Rito Escocês.

A TEORIA DO RITO ESCOCÊS
Os defensores desta teoria acreditam que os graus crípticos surgiram na Europa, no tsunami
de graus que deu origem ao Rito de Heredom, que posteriormente serviu de base para a criação do
Rito Escocês Antigo e Aceito. Conforme tais autores, os graus foram da França, quase que como
apêndices dos graus do Heredom, para os Estados Unidos, em 1761, por Stephen Morin.
Partindo de Morin, façamos uma breve viagem: Morin chega às Índias Ocidentais, em 1762, e
concede os graus do Heredom a Henry A. Francken, dando a ele patente para passa-los à frente.
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Francken vai para Boston e concede os graus a Moses M. Hayes, em dezembro de 1768. Já Hayes os
concede a Moses Spitzer, em Charleston; Solomon Bush, na Pensilvânia (1781); Isaac da Costa, na
Carolina do Sul (1783); e Joseph M. Myers, em Maryland. E Moses Spitzer confere os graus a Moses
Cohen, em 1794. Desses, Francken, Myers e Cohen são os grandes responsáveis pela promoção do Rito
de Heredom por todo os Estados Unidos e, muitos acreditam, também de graus laterais, como os graus
crípticos.
Alguns autores afirmam que Myers estabeleceu, em 1788, um “Grande Conselho dos Príncipes
de Jerusalém”, em Charleston, tendo ali depositado um ritual dos graus crípticos de Berlim, e conferido
os graus crípticos em várias localidades, entre elas, Baltimore – Maryland (vide teoria anterior).
Um forte indício da existência do grau de Mestre Escolhido como um grau apêndice do Rito de
Heredom é que, em 1802, pouco tempo depois da fundação do Supremo Conselho “Mãe do Mundo”
do Rito Escocês Antigo e Aceito, o mesmo emitiu um manifesto, que mencionava que os Inspetores
Gerais estavam concedendo um grande número de graus distintos, de origem em diferentes partes do
mundo, para todos aqueles irmãos dispostos a pagar por eles, tais como o grau de “Mestre Escolhido
dos 27”. Mas, até aqui, nenhuma menção ao grau de Mestre Real, assim como na teoria anterior.
Seriam os graus de Mestre Real e Mestre Escolhido, originalmente, apenas um único grau?
Ponto fundamental dessa teoria é a de que os graus crípticos não teriam nascidos do Rito
Escocês Antigo e Aceito propriamente, mas teriam origem comum, ou seja, foram juntos, “no mesmo
navio”, da França para os Estados Unidos. Isso faz sentido ao refletir sobre o quão incoerente soa a
possibilidade de que as autoridades que criaram o Rito Escocês a partir do Rito de Heredom iriam
desenvolver os graus crípticos, em toda sua complexidade de conteúdo e forma, para depois descartalos do rol de graus de seu novo sistema. Além disso, ao considerarmos a teoria de origem comum entre
os Graus Crípticos e o Rito Escocês, alguns dos fatos apresentados nas teorias seguintes são melhor
iluminados.

A TEORIA DOS STUARTS
Neste caso, o termo “teoria” está mais próximo do sentido especulativo, já que não há fatos
históricos e documentais que suportam tal hipótese, que está diretamente ligada à teoria do Rito
Escocês. No entanto, por seu conteúdo interessante e atenção recebida de alguns autores ao longo
dos anos, a consideraremos nesta Suprema Instrução. Esta teoria aborda o suposto motivo por trás do
também suposto surgimento dos graus crípticos na França: reunir os stuartistas com fins de recuperar
o trono da Grã-Bretanha.
Sabe aquela palavra do grau de Mestre Maçom presente apenas nos ritos franceses, cuja sigla
é M. B.? Pois bem, os adeptos de tal teoria defendem que é uma expressão gaélica que significa “filho
abençoado”. Essa palavra teria sido adotada, sem necessariamente retirar a palavra comum aos
demais ritos, cujo significado está relacionado a “carne” e “ossos”, como referência a Charles II, o “filho
da viúva”, que perdeu o trono da Grã-Bretanha quando da Guerra Civil Inglesa e se exilou na França
com sua corte.
Nesse sentido, a elevação ao grau 3 seria, simbolicamente, a restauração do trono à Casa dos
Stuarts, enquanto que a busca pela palavra perdida em outros graus simbolizaria a busca pelo trono
perdido. E os adeptos de tal teoria vão além, ao creditar aos graus crípticos um papel de círculo interno
stuartista, no qual, pela restrição à quantidade de 27 membros no grau de Mestre Escolhido, poderiam
garantir apenas a entrada daqueles mais fiéis à causa, evitando assim espiões. Isso dava à cripta
(mesmo que simbólica) a segurança necessária para que os stuartistas atuassem.
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Como único argumento a favor de tal teoria, alguns apontam a existência do grau de “Cavaleiro
do Real Arco”, do Rito Escocês Antigo e Aceito, então chamado de “Real Arco de Salomão” no Rito de
Heredom, o qual teria sido baseado em um grau chamado de “Mestre Escocês da Cripta Sagrada de
James VI”, e que possui algumas semelhanças ao grau de Mestre Escolhido da Maçonaria Críptica. E
esse grau de “Cavaleiro do Real Arco”, na visão desses teóricos, tem forte influência stuartista.

A TEORIA DE BERLIM
Outra teoria de certa forma ligada à do Rito Escocês. Lembra-se do já mencionado Myers, que
havia depositado cópia do ritual dos graus crípticos de Berlim em Charleston, em seu Grande Conselho
dos Príncipes de Jerusalém? Esta teoria se baseia única e exclusivamente nessa afirmação, contida em
um relatório do século XIX do Grande Capítulo de Maçons do Real Arco da Carolina do Sul.
O argumento a favor dos adeptos desta teoria, além da menção no referido relatório, é a da
existência de um grau chamado de “Cavaleiro da Águia ou Mestre Escolhido” na Royal York Grand
Lodge, em Berlim, ao final do século XVIII. Infelizmente, como sabemos, os nomes dos graus na
Maçonaria não nos dizem muito quanto ao seu conteúdo, e o conteúdo desse específico grau é
atualmente desconhecido, de forma a impossibilitar a verificação de alguma semelhança com nosso
atual grau de Mestre Escolhido da Maçonaria Críptica.
Deve-se lembrar ao companheiro que lê esta Suprema Instrução de que Berlim era então a
capital do Reino da Prússia, cujo Rei Frederico II teve seu nome indevidamente utilizado pelos
“cavalheiros de Charleston” quando da fundação do Supremo Conselho “Mãe do Mundo” do Rito
Escocês Antigo e Aceito. É interessante observar que da mesma cidade, basicamente do mesmo grupo
de irmãos, e não muito tempo depois, surja a afirmação que deu origem a essa teoria de que os graus
crípticos vieram de Berlim.
Entretanto, não podemos deixar de citar a afirmação do Companheiro Edward Thomas Schultz,
em “História da Maçonaria em Maryland”, de que Wilmans (já citado na Teoria de Baltimore), foi da
Alemanha para os Estados Unidos, mais precisamente para Charleston, na mesma época do suposto
depósito do ritual dos graus crípticos feito por Myers (citado na Teoria do Rito Escocês).

OUTRAS TEORIAS
Há ainda autores que defendem que os graus crípticos foram desenvolvidos no seio do Real
Arco da Grande Loja dos Antigos, na Inglaterra, durante o século XVIII.
Outros que acreditam que o próprio Real Arco teve origem na França, pós-discurso de Ramsay,
migrando em seguida para a Inglaterra. Para estes últimos, o grau de Mestre Escolhido também surgiu
na França, após o Real Arco, mas não migrou para a Inglaterra junto deste, e sim para os Estados
Unidos.
O indício do surgimento do grau de Mestre Escolhido na França está nos registros acerca do
chamado “Capítulo de Clermont”, criado em 1754, e cujo 5º grau era o de “Mestre Escolhido”. O que
não se sabe é se esse grau de Mestre Escolhido possui a mesma lenda, alegoria e simbologia, ou mesmo
semelhanças com o nosso grau de Mestre Escolhido da Maçonaria Críptica. Se isso for verdade, então
nossos graus crípticos teriam surgido antes de 1754, sendo ainda mais velhos que o Rito de Heredom
(1758) e, consequentemente, o Rito Escocês Antigo e Aceito (1801), que seriam um irmão mais novo
(Heredom) e um sobrinho (REAA) nosso.
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Mas se o Rito de Heredom e a Maçonaria Críptica têm uma origem comum, porque o grau de
Mestre Escolhido não está incluso no rol dos 25 graus do Rito de Heredom? A hipótese, nesse caso, é
a de que ele ficara de fora porque seu conteúdo estaria diluído em alguns graus daquele rito, como o
13º, “Real Arco de Salomão” (atual Cavaleiro do Real Arco, no REAA), e o 14º, “Grande Eleito, Antigo e
Perfeito Mestre” (atual Grande Eleito, Perfeito e Sublime Maçom, no REAA).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Uma reflexão sobre as teorias aqui resumidamente apresentadas nos mostra que elas não são
excludentes, mas, de certa forma, estão relacionadas entre si. Por conta da espessa névoa do tempo
e o pouco cuidado de nossos antecessores no século XVIII em registrar os acontecimentos e
documenta-los, as migalhas de indícios que os irmãos pesquisadores dedicados ao tema recuperaram
nos proporciona uma hipótese plausível de que os graus crípticos (pelo menos, o de Mestre Escolhido)
surgiram na França, anterior até mesmo ao surgimento do Rito de Heredom, tendo então migrado
para os Estados Unidos, seja diretamente da França, como um apêndice do Rito de Heredom, ou via
Berlim, que havia recebido da França muitos de seus graus e ritos. E, tendo sido originado na França
num período anterior a 1754, há uma grande possibilidade de ter sofrido influência stuartista, já que
muitas das lideranças maçônicas na época eram partidárias da Casa dos Stuarts. Já nos Estados Unidos,
ganhou forte projeção a partir de Baltimore, graças aos esforços de Eckel e seus “escolhidos”, como
Cross.
Se chegou nos Estados Unidos pelas mãos de Morin, Myers ou Wilmans, talvez nunca
saibamos. Creio que a maior certeza que podemos ter, após o conteúdo apresentado nesta Suprema
Instrução, é a de que aquela afirmação, tão evidente para nós, adeptos do Rito de York no Brasil, de
que o Rito de York não é concorrente do Rito Escocês Antigo e Aceito, mas que um complementa, de
forma ímpar, o outro, é a mais pura e historicamente constatada verdade.

Com Fervor e Zelo,

KENNYO ISMAIL
GM dos Maçons Crípticos do Brasil
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