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NOSSA FUNDAÇÃO
A Fundação de Pesquisa Médica dos Maçons Crípticos foi fundada em 6 de março de 1986,
substituindo uma antiga fundação do Grande Conselho Geral de Maçons Crípticos Internacional. Tem,
portanto, apenas 31 anos de existência. O Grande Conselho Geral mantém uma Comissão Especial de
três membros, atualmente os companheiros Paul W. Friend (Presidente da comissão), Vernon R.
Atkinson, e L. Alvin Hill, Sr., para servirem de ponte com a fundação, a qual conta com o companheiro
Gary G. Wyne, Mui Ilustre Past Grão-Mestre do Grande Conselho de Maçons Crípticos de Indiana, como
Secretário Executivo.
Tendo por base financeira uma pequena anuidade paga por todos os maçons crípticos
regulares do mundo, a fundação tem dedicado esforços no financiamento de pesquisas médicas do
Centro de Biologia e Medicina Vascular de Indiana, na Faculdade de Medicina da Universidade de
Indiana. E, nesses 31 anos, já doou algo próximo a quatro milhões e meio de dólares para a
manutenção de pesquisas médicas voltadas às relações entre doenças e vascularidade.
As pesquisas financiadas pela Fundação dos Maçons Crípticos podem impactar na prevenção
e em novos tratamentos para uma série de enfermidades, como diabetes, AVC, má circulação,
insuficiência cardíaca e problemas de cicatrização. E, apesar das pesquisas serem realizadas nos
Estados Unidos, os avanços médicos que podem ser alcançados com as mesmas têm alcance
internacional, já que tais enfermidades não são restritas geograficamente.
Atualmente, pesquisas estão sendo desenvolvidas para as seguintes enfermidades: AVC,
osteoartrite, pancreatite, lesão renal aguda, diabetes, doença pulmonar obstrutiva crônica,
insuficiência cardíaca congestiva, doença das artérias periféricas, e úlceras de decúbito (escaras).
Além da taxa anual, cada maçom críptico pode fazer doações via PayPal, de qualquer valor. A
fundação, inclusive, possui um programa de reconhecimento de doações, no qual concede pins
distintos para os diferentes níveis de doações, a partir de 50 dólares (pin de bronze) até 2 mil dólares
(pin de ouro com diamantes). Os interessados em doar podem fazê-lo pelo link:
http://www.cmmrf.org/donate1.html
Cada um de nós, maçons crípticos brasileiros, deve se sentir orgulhoso em pagar em dia sua
anuidade única aos grandes corpos do Rito de York do Brasil, pois, além de garantir o bom
funcionamento e expansão do Rito de York no país, está, de certa forma, ajudando a salvar vidas.

Com Fervor e Zelo,

KENNYO ISMAIL
GM dos Maçons Crípticos do Brasil
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