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INTRODUÇÃO
Na Suprema Instrução de número 8, publicada em julho deste ano de 2017, apresentamos um
breve registro da evolução de Albert Pike, principal nome do Rito Escocês Antigo e Aceito, no “nosso
lado da escada”, o Rito de York, mostrando sua atuação, inclusive em cargos de destaque e liderança,
além de sua inestimável colaboração para a independência da Maçonaria Críptica.
Nesta décima terceira Suprema Instrução, nos dedicaremos a, de forma semelhante,
apresentar a colaboração que outra importante personalidade maçônica conhecida pelos irmãos
brasileiros, Albert Mackey, mais conhecido pela sua enciclopédia maçônica e sua filiação ao Rito
Escocês, também ofertou ao Rito de York e, especialmente, aos Graus Crípticos.

RESUMO HISTÓRICO DE ALBERT MACKEY NO RITO DE YORK
Albert Mackey foi iniciado, passado e elevado no ano de 1841, na Loja “Saint Andrews #10”,
em Charleston, Carolina do Sul, cidade que também é berço do Supremo Conselho “Mãe do Mundo”
do REAA. No ano seguinte, em 1842, já era Venerável Mestre da “Loja de Salomão #01”, a mais antiga
e tradicional Loja do estado, além de assumir como Grande Secretário de sua Grande Loja, cargo que
ocupou por 25 anos, até 1867. Nesse mesmo ano de 1842 tornou-se Maçom do Real Arco.
Em 1844, assumiu como Sumo Sacerdote de seu Capítulo de MRA e como Comandante de sua
Comanderia, mesmo ano em que foi investido ao grau 33 do REAA. De 1855 até 1867, foi eleito
sucessivamente, todos os anos, como Grande Sumo Sacerdote do Grande Capítulo de MRA da Carolina
do Sul. E foi o Grande Sumo Sacerdote Geral do Grande Capítulo Geral, no período entre 1859 e 1868,
ou seja, por três gestões trienais consecutivas.
Mackey somente conheceu Pike por meio de um evento do Rito de York, ocorrido em 1853,
quando Pike era o Grande Sumo Sacerdote do Grande Capítulo de MRA do Arkansas e Mackey já
ocupava cargos em comissões do Grande Capítulo Geral, além de servir como Secretário Geral do
Supremo Conselho “Mãe do Mundo” do REAA.1 Esse encontro foi o responsável pelo posterior ingresso
de Pike ao REAA e, consequentemente, toda sua colaboração àquele Rito: 05 anos depois já era da
diretoria e havia revisado os rituais do REAA para o Supremo Conselho e, passado um ano disso, em
1859, foi eleito Soberano Grande Comendador, cargo que ocupou durante o resto de sua vida.
Obrigado, Rito de York. De nada, Rito Escocês.

SUA COLABORAÇÃO AOS GRAUS CRÍPTICOS
Na Suprema Instrução #08 apresentamos um resumo do relatório de Pike, redigido e
apresentado em 1853, quanto a disputa do controle dos graus crípticos entre os Capítulos e Grandes
Capítulos de MRA versus os Conselhos e Grandes Conselhos de Mestres Reais e Escolhidos. Mas, alguns
anos antes, mais precisamente em 1848, Albert Mackey já propunha a realização de uma convenção
de Grandes Conselhos para tratar da questão, propondo que se encontrasse uma solução fraterna e
que o encontro fosse aproveitado para buscar uma uniformização da concessão dos graus de Mestre
Real e Escolhido.
Atendendo ao apelo de Makcey, tentativas de se aproveitar a convenção do General Grand
Chapter, de 1850, para a realização dessa convenção “adjacente” ocorreram, sem muito êxito, visto
que os dirigentes do General Grand Chapter à época não endossaram a ideia. Lembrando que a decisão
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do General Grand Chapter em prol de uma Maçonaria Críptica independente somente fora tomada em
1853.
Uma primeira convenção de Grandes Conselhos, como Makcey propunha, somente foi
convocada em 1867, com o apoio do Grande Acampamento de Cavaleiros Templários, que abriu as
portas de sua convenção para que essa outra fosse realizada. Mesmo assim, a baixa adesão dos
Grandes Conselhos existentes na época impediu que a convenção ocorresse.
Somente em 1872, mais de 20 anos depois, que a semente plantada, o desejo de Mackey, fora
realizado, quando, em New York, 14 Grandes Conselhos se reuniram para, principalmente, revisar os
termos e detalhes dos graus. Como alguns Grandes Conselhos estavam ausentes, o resultado dessa
convenção foi enviado para apreciação dos mesmos, e uma convocação para uma nova convenção foi
feita.
Em 1873, o resultado da convenção do ano anterior foi aprovado, assim como uma petição ao
Grande Acampamento, propondo os graus crípticos como pré-requisitos ao ingresso nas Comanderias,
foi elaborada (e fraternalmente reprovada). Também foi o primeiro momento em que se apreciou
formalmente a ideia de fundação do Grande Conselho Geral de Maçons Crípticos, definindo uma
comissão para o desenvolvimento de um projeto de Constituição, o qual deveria ser enviado para
todos os Grandes Conselhos para aprovação prévia.
No entanto, ao delegar tal responsabilidade a uma comissão, a proposta esfriou. O projeto de
constituição nunca tomou forma e as convenções seguintes, que deveriam apreciar tal proposta e
fundar o Grande Conselho Geral, não se concretizaram. Então, a Maçonaria Críptica, sem sustentação
organizacional, sem união, sem estratégia, começou a definhar, por conta, principalmente, da baixa
adesão de maçons... Até chegar ao ponto do Grande Conselho de Maçons Crípticos do Mississippi, sem
conseguir se manter, fechar um acordo com o Grande Capítulo de seu Estado, “devolvendo” os graus
crípticos ao controle do Real Arco, em 1878.
Os Grandes Conselhos dos estados de Arkansas, Illinois, Iowa, Kentucky, Nebraska, Carolina do
Norte, Carolina do Sul e Wisconsin, também enfrentando problemas de funcionamento, seguiram pelo
mesmo caminho do Mississippi. Logo, o General Grand Chapter foi acionado e, após deliberação,
autorizou seus Grandes Capítulos estaduais a aceitarem a concessão dos Grandes Conselhos,
formando Conselhos de Maçons Crípticos subordinados aos Capítulos para conceder, gratuitamente,
os graus crípticos aos seus maçons do Real Arco.
Isso foi o bastante para que outros Grandes Conselhos reagissem e convocassem uma
convenção de Grandes Conselhos, ocorrida em 25 de agosto de 1880, durante a qual os 18 Grandes
Conselhos estaduais de Maçons Crípticos presentes fundaram o General Grand Council. Na ocasião,
uma carta protesto condenando a subordinação dos graus crípticos ao Real Arco e declarando nulo o
título de maçom críptico a todos os que receberam os graus crípticos nessas condições fora divulgada.
Então, rapidamente, Mississippi e os demais estados que haviam concedido os graus crípticos
ao Real Arco foram voltando atrás e reerguendo seus Grandes Conselhos estaduais, com exceção de
Iowa, cujo reerguimento do Grande Conselho somente ocorreu em 1900.2

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Foram 32 anos entre a manifestação de Mackey a favor de uma convenção de Grandes
Conselhos, até aquela que deu origem ao que hoje conhecemos como General Grand Council of Cryptic
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Masons International (o Grande Conselho Geral de Maçons Crípticos Internacional), ao qual o nosso
Supremo Grande Conselho de Maçons Crípticos do Brasil encontra-se jurisdicionado, assim como de
tantos outros países, como Áustria, Croácia, França, Gabão, Grécia, Itália, Panamá, Paraguai, Filipinas,
Portugal, Romênia, México, Togo e Venezuela.
E esse prazo poderia ter sido ainda maior, se Mississippi não tivesse dado de presente os graus
crípticos ao Real Arco naquele estado, buscando assim o caminho mais fácil, o que agradou alguns
outros Grandes Conselhos, mas tirou a maioria da zona de conforto em que se encontravam, alertando
para a necessidade de agirem em defesa dos graus crípticos.
Enfim, nada melhor do que cheirinho de ameaça de extinção pela manhã, para despertar os
mais sonolentos!
Com o passar dos anos, a relação da Maçonaria Críptica com a Maçonaria Capitular e a
Cavalaria consolidaram sua posição como parte integrante e importante do Rito de York, tendo, ao
longo do tempo, sido aprovada em muitas Grandes Comanderias aquela antiga proposta da Maçonaria
Críptica como pré-requisito para o ingresso em suas Ordens; além da postura geral do Real Arco de
incentivar o curso dos graus crípticos como complemento e melhor compreensão dos graus
capitulares, em especial da exaltação a MRA.

Com Fervor e Zelo,

KENNYO ISMAIL
GM dos Maçons Crípticos do Brasil
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