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Muito se diz e muito ouvimos falar do chamado “Círculo da Perfeição” Maçônica. Mas o que
de fato ele é? Há apenas uma “versão”?
O Círculo da Perfeição Maçônica é uma analogia ao progresso da ciência Maçônica, iniciandose no Grau de Aprendiz e encerrando-se nos Graus Crípticos.
Mas como assim?
Suponhamos que toda a ciência da Franco-Maçonaria, todo o seu simbolismo, possa ser
representada por um círculo. Esse círculo será dividido em três porções, ou arcos: um deles será
ocupado pelos graus da Loja, ou Antiga Maçonaria; outro pelos graus do Capítulo, ou Maçonaria do
Real Arco; e o terceiro pelos graus do Conselho, ou Maçonaria Críptica. Utilizando agora as palavras de
Albert Mackey, “um neófito começando em qualquer ponto do círculo e passando sobre um terço de
sua circunferência chegará ao grau de Mestre e descobrirá que, até então, a consumação de seu
trabalho Maçônico é apenas para saber que aquilo pelo que ele vinha empenhando-se a encontrar foi
PERDIDO, e, ao invés da chave para toda a ciência Maçônica, ele recebe apenas um substituto da
verdade.
Insatisfeito com isso, deixemos que prossiga, em sua contínua busca, por outro arco, ou terço,
da circunferência, e ele chegará ao grau do Real Arco. Aqui, nesse segundo arco, a chave que havia
sido PERDIDA no primeiro arco é ENCONTRADA.
Entretanto, o círculo ainda não está completo. É verdade que o neófito agora sabe que o
perdido foi encontrado. Talvez ele até tenha ficado de posse do tesouro sagrado. Mas o processo pelo
qual a recuperação se deu ainda é desconhecido para ele, e todos os eventos da história mística da
Maçonaria que formam os elos entre a perda e a recuperação, e todo o sublime simbolismo que se liga
a esses eventos ainda permanece oculto para ele. Ele sabe o que adquiriu, mas não sabe porque nem
como o adquiriu. Para alcançar esses conhecimentos, ele passa através do último arco e, chegando ao
grau de Mestre Escolhido, consuma e aperfeiçoa seus conhecimentos do símbolo representativo da
Divina Verdade, e, dessa forma, passa o círculo da perfeição na Ciência Maçônica.”
Portanto, a visão mais aceita e amplamente difundida é que o Círculo da Perfeição Maçônica
encerra-se no grau de Mestre Escolhido, garantindo a simetria e beleza do Rito de York: em todos os
arcos do círculo, existe um gancho para o próximo: uma dúvida, um questionamento ou um objeto de
busca. Isso se encerra no grau de Mestre Escolhido.
Mas e o grau de Super Excelente Mestre?
Como já citado em uma Suprema Instrução anterior, o grau de Super Excelente Mestre foi
introduzido no Rito de York bem depois de seu estabelecimento. Alguns estados americanos ainda o
concedem de forma separada, e alguns lugares até mesmo não o incluem como um grau críptico. O
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grau, em si, apesar de sua enorme beleza e importância, é desconectado da sequência tradicional do
Rito, que findava-se no grau de Mestre Escolhido. Por esse motivo, o grau de Super Excelente Mestre
não é considerado parte do Círculo de Perfeição da Maçonaria.

Com Fervor e Zelo,
Rafael Poggio Soneghet *
Ilustre Mestre
Conselho “XVIII de Março”# 53 de Maçons Crípticos do Brasil
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O Ilustre companheiro Rafael Soneghet atua como médico da família em Guarulhos/SP. Na
Ordem DeMolay, foi Mestre Conselheiro e Ilustre Comandante Cavaleiro. É Chevalier e
membro honorário do “Mother Chapter” #001, de Kansas City, no Missouri. Membro da Loja
Maçônica “Fidelitas” #641, jurisdicionada à GLESP, no Rito de York é Past Sumo Sacerdote,
Ilustre Mestre e Comandante eleito. Foi o tradutor de obras de Albert Mackey sobre o Rito de
York.
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