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INTRODUÇÃO
A Maçonaria possui diferentes tipos de calendários, usados nos mais diversos ritos e épocas,
cada um com sua própria lógica e significados. O Rito de York utiliza um calendário distinto em cada
um de seus 04 níveis ou corpos: Graus Simbólicos, Graus Capitulares, Graus Crípticos e Ordens de
Cavalaria. Tomemos aqui por base alguns trechos do artigo “Os Calendários Maçônicos e suas corretas
aplicações”.

CALENDÁRIO “PROFANO” (CRISTÃO)
Era Comum, Era Corrente ou Era Vulgar (E.´. V.´.), Também conhecido como Anno Domini,
termo em latim que significa “Ano de nosso Senhor”, o qual pode ser encontrado por sua sigla, A.´.
D.´.. Trata-se do calendário gregoriano, promulgado pelo Papa Gregório XIII em 24 de Fevereiro de
1582 (THIBAULT, 1981), e adotado como ano civil em praticamente todos os países. O Papa Gregório
determinou a criação de um novo calendário porque o calendário juliano, que se utilizava desde 46
a.C., arredondava o ano solar para 365 dias e 6 horas, o que dava uma diferença de mais de 11 minutos
por ano em comparação com o ano solar real (COIL, 1961, p. 112). Com o passar dos séculos, isso havia
gerado uma diferença de dias, e o Papa desejava determinar corretamente a data da Páscoa.
Naquele ano de 1582, a quinta-feira do dia 04 de Outubro, foi seguida por uma sexta-feira, dia
15 de Outubro, corrigindo o desvio do calendário anterior, e os anos passaram a ter exatos 365 dias,
adotando-se o sistema de anos bissextos para suas correções periódicas.
Esse é o calendário que dá origem ao formato do dia 13 de novembro de 2017, data que servirá
de comparação aos demais calendários. A Maçonaria deve utilizá-lo para todos os documentos, atas e
certificados legais e para pranchas e comunicações direcionadas a pessoas ou instituições do mundo
profano.

CALENDÁRIO DA MAÇONARIA SIMBÓLICA
A Maçonaria Simbólica, ou seja, as Obediências Maçônicas e suas Lojas, deve adotar o Anno
Lucis (Ano da Luz), abreviado como A.´. L.´. (ritos latinos) ou A.L. (ritos anglo-saxônicos). Sua data é
calculada acrescentando 4000 anos à data do ano civil corrente.
A adoção do Anno Lucis na Maçonaria Simbólica foi iniciativa de James Anderson, que
acreditava que a Maçonaria deveria ter uma forma própria de marcar as datas, diferente de
calendários religiosos como o judaico e o gregoriano. Ele tomou por base os cálculos de um arcebispo
anglicano irlandês, James Ussher, que determinou, com base nos registros bíblicos, que o mundo teve
origem no ano de 4.004 a.C. (BARR, 1985). Para facilitar a utilização, Anderson arredondou a criação
do mundo para 4.000 a.C. (COIL, 1961, p. 112).
Dessa forma, tendo como exemplo o dia 13 de novembro de 2017, tem-se: 13 de novembro
de 6017 do A. L. Esse é o sistema utilizado pelas Grandes Lojas de todo o mundo, e o recomendado às
Lojas e Grandes Lojas ou Grandes Orientes brasileiros para utilização nos certificados de concessão dos
graus simbólicos, cartas constitutivas e demais documentos que sejam estritamente maçônicos.
Sugere-se a utilização desse calendário no Simbolismo, independente do Rito adotado na Loja, de
forma a padronizar a datação de certificados e cartas constitutivas pelas Obediências, reduzindo assim
possíveis confusões. Dessa forma, os calendários específicos dos ritos teriam suas adoções preservadas
em seus respectivos Altos Graus.
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CALENDÁRIO DA MAÇONARIA CAPITULAR OU DO REAL ARCO
Os Capítulos de Maçons do Real Arco adotam o Anno Inventionis, que significa “Ano do
Descobrimento” e é abreviado como A. I. Ele é calculado somando 530 anos ao ano civil corrente (COIL,
1961; MACKEY, 1914). Os maçons do Real Arco registram essa data porque foi o ano em que Zorobabel
iniciou a construção do segundo Templo, em 530 anos antes de Cristo. A seguinte passagem bíblica
está relacionada com a construção: “Então se levantaram Zorobabel, filho de Salatiel, e Jesuá, filho de
Jozedeque, e começaram a edificar a casa de Deus, que está em Jerusalém; e com eles os profetas de
Deus, que os ajudavam” (Esdras 5:2).
Como exemplo, o dia 13 de novembro de 2017 é: 13 de novembro de 2547 do A. I.

CALENDÁRIO DA MAÇONARIA CRÍPTICA
Os Graus Crípticos utilizam o sistema de Anno Depositionis (Ano do Depósito), cuja sigla é A.
Dep. e que é calculado somando-se 1.000 anos ao ano civil corrente (COIL, 1961; MACKEY, 1914). O
uso desse ano é em observância ao ano em que a construção do Templo de Salomão foi concluída e o
Templo foi consagrado, tendo em seu interior depositada a Arca da Aliança: “Assim se acabou toda a
obra que fez o rei Salomão para a casa do Senhor; então trouxe Salomão as coisas que seu pai Davi
havia consagrado; a prata, e o ouro, e os objetos pôs entre os tesouros da casa do Senhor” (Reis I 7:51).
Assim, o dia 13 de novembro de 2017 é registrado como: 13 de novembro de 3017 do A. Dep.

CALENDÁRIO DA MAÇONARIA TEMPLÁRIA OU DA CAVALARIA MAÇÔNICA
As Comanderias usam o formato de Anno Ordinis, termo em latim que significa “Ano da
Ordem” e que é abreviado como A. O. É calculado subtraindo 1118 anos do ano civil corrente (COIL,
1961; MACKEY, 1914), visto a Ordem dos Templários ter sido oficialmente fundada no ano de 1.118.
Para ilustrar seu uso, o dia 13 de novembro de 2017 seria: 13 de novembro de 895 do A. O.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A Maçonaria Brasileira é, sem dúvida alguma, uma das mais “bem servidas” em se tratando de
ritos maçônicos, como bem evidencia nossa referência yorkista, João Guilherme da Cruz Ribeiro (2012,
p. 11). E cada rito, ou mesmo segmento de rito, chegou com sua própria história, seus próprios termos,
paramentos e regras de funcionamento, resultantes de diferentes origens, inspirações e influências.
Com o Rito de York não foi diferente.
Que este trabalho não sirva apenas para saciar a curiosidade daqueles companheiros que o
leem, ou para servir de orientação quando se desejar confeccionar um certificado maçônico com certo
requinte, senão para também registrar, de forma sucinta, mais um dos interessantes elementos que
compõem nosso Rito de York, os diferenciando dos demais e colaborando para sua riqueza de detalhes
e beleza peculiar.

Com Fervor e Zelo,

KENNYO ISMAIL
GM dos Maçons Crípticos do Brasil
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