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O ILUSTRE MESTRE
O Ilustre Mestre é o governante da Maçonaria Críptica em seu Conselho e deve ser exemplo
de diligência, trabalho e fidelidade. O emblema de seu posto é um esquadro e compasso com uma
trolha, inscritos em um triângulo. O esquadro recorda-lhe de seu dever em ser honrado e reto em
todas as suas relações com a humanidade; o compasso, em manter seus pensamentos, palavras e
ações dentro do círculo de perfeição; a trolha em espalhar o cimento do amor fraternal e
companheirismo entre os membros do Conselho; e o Triângulo é um emblema da nossa fé no Grande
Arquiteto do Universo e na imortalidade da alma.

O CÍRCULO DE PERFEIÇÃO
Veja que destacamos o termo “círculo de perfeição”. Esse termo é muito utilizado na
Maçonaria Críptica porque os graus crípticos são conhecidos por completar e fechar esse círculo de
perfeição, que é o círculo moral de formação do maçom antigo, o maçom hiramita, tendo início na Loja
Simbólica, passando pelo Capítulo do Real Arco e somente sendo concluído no Conselho Críptico, no
qual se vislumbra a plenitude simbólica e alegórica da jornada lendária maçônica enquanto sistema
moral.

DEVERES DO ILUSTRE MESTRE
Cabe ao Ilustre Mestre:
1. Esforçar-se para promover a paz e a prosperidade do Conselho.
2. Não permitir que o Conselho seja aberto ou fechado, ou execute qualquer trabalho, a menos
que haja no mínimo nove maçons crípticos.
3. Não permitir que ninguém passe o Círculo de Perfeição no Conselho sem cuja integridade,
fervor e zelo possa se confiar.
4. Não reconhecer ou manter comunicação fraterna com qualquer Conselho que não funcione
sob autoridade constitucional regular, que, no caso do Brasil, é o Supremo Grande Conselho
de Maçons Crípticos do Brasil.
5. Não admitir um visitante no Conselho que não tenha recebido os graus em um Conselho
legalmente reconhecido, a menos que ele tenha sido devidamente regularizado.
6. Promover o bem geral da Maçonaria e, em todas as ocasiões apropriadas, estar pronto para
dar e receber instruções.
7. Prestar o devido respeito e obediência ao Grão Mestre no cumprimento de seus deveres
legais.
8. Preservar as solenidades das cerimônias e se comportar no Conselho aberto com o mais
profundo respeito e reverência, como um exemplo para seus Companheiros.

A TROLHA DE PRATA
O corresponde à instalação de um Venerável Mestre de Loja Simbólica, ou unção de um Sumo
Sacerdote do Real Arco, para o Ilustre Mestre é a Ordem da Trolha de Prata, também chamada de
Ordem do Três Vezes Ilustre Mestre ou, modo menos usual, como Ordem dos Reis Ungidos.
Cronologicamente, a história do grau se passa antes dos acontecimentos narrados nos graus de Mestre
Real e Mestre Escolhido. Ao que tudo indica, o grau surgiu na Escócia e estava sob governo do Supremo
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Grande Capítulo do Real Arco da Escócia, que o concedeu ao Grande Conselho de Maçons Crípticos da
Carolina do Norte, o qual elaborou a versão inicial norte-americana e autorizou o uso aos demais
Grandes Conselhos.

Com Fervor e Zelo,

KENNYO ISMAIL
GM dos Maçons Crípticos do Brasil
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