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Já dizemos e voltamos a repetir as palavras registradas pelo Grande Conselho Geral de Maçons
Crípticos Internacional: “Não há graus mais bonitos e significativos em toda a Maçonaria do que os
conferidos em um Conselho de Maçons Crípticos”i.
Uma das razões da importância e sucesso dos graus crípticos é pelo fato de que eles
completam a principal alegoria maçônica. A definição mais comum de Maçonaria, como sabemos, é a
de que a Maçonaria é “um belo sistema de moralidade velado em alegoria e ilustrado por símbolos”ii
Em outras palavras, a Maçonaria ensina sua moralidade por meio de histórias (alegorias), repletas de
símbolos. E, dentre muitas histórias, há uma história principal, que somente é concluída por meio dos
graus crípticos.
Não cursar os graus crípticos é como montar apenas 2/3 de um quebra-cabeças. Você pode
até ter uma vaga ideia do que há no restante da imagem, mas não consegue enxergar “the big picture”
(a grande imagem) e toda a beleza e complexidade nela envolvidos. Então, não verá o Círculo de
Perfeição.
Maçonaria Críptica é PRESERVAÇÃO. Enquanto nos graus simbólicos tem-se a perda e nos
graus capitulares a recuperação, os graus crípticos nos ensinam a importância da preservação, para
que aquilo que foi perdido possa ser recuperado. E da lição de preservação, importantes lições podem
ser aprendidas e refletir positivamente em nossas vidas de provações.
Sendo “um belo sistema de moralidade”, a preservação maçônica ensinada nos graus crípticos
está fundamentada nas virtudes teologais, ou três maiores virtudes, de Fé, Esperança e Caridade,
pinceladas no simbolismo, mas vivenciadas de forma bela e profunda no Conselho Críptico. Enquanto
que no grau de Mestre Real, o paciente mestre dá uma esplêndida lição de fé ao ansioso companheiro;
no grau de Mestre Escolhido, os três líderes pautam suas ações na total esperança de que um dia o
oculto seria revelado. E, em ambos os graus, aqueles mais experientes concedem aos menos a
verdadeira caridade do amor fraternal.
A virtude da Caridade é presença permanente na Maçonaria, em especial no Rito de York.
Desde o momento entre o candidato à iniciação e o tesoureiro, busca-se incutir essa importante lição.
De forma similar ocorre no adiantamento a Mestre de Marca, ao se ingressar em um Capítulo de
Maçons do Real Arco. E não se pode deixar de mencionar também o repartir do pão no grau de Mui
Excelente Mestre. Já na Suprema Instrução de número 09 (agosto de 2017), tratamos da Fundação de
Pesquisa Médica dos Maçons Crípticos. Mas a caridade vai muito além da filantropia, da doação de
valores monetários, como podemos observar nas lições dos graus de Mestre Real e Escolhido. Caridade
é amor. E amor exige tolerância, respeito, paciência, compaixão.
Você, um maçom críptico, já parou para refletir sobre isso? Como você tem tratado seus
amigos, familiares, colegas de trabalho, SUBORDINADOS e pessoas que cruzam seu caminho? Tem tido

2

tolerância e respeito para com os diferentes? Paciência para com os que precisam serem ouvidos?
Compaixão para com os necessitados? Quanto amor você tem distribuído ao seu redor? Você tem
aprendido belas e importantes lições morais nos graus do Rito de York, não é mesmo? Quantas pessoas
você tem procurado ensinar, com seu exemplo, palavras sábias e estendendo sua mão?
E, retomando a lição de PRESERVAÇÃO, observada à luz das três maiores virtudes, você tem
preservado o Rito de York? A maçonaria? Tem preservado os elos sociais que possui? Os familiares?
Tem preservado a união e a harmonia em seu lar? Tem preservado sua fé e esperança de dias
melhores? O que você tem feito para garantir a preservação das coisas que ama?
Não viva os graus crípticos apenas dentro do Conselho. Viva os graus crípticos a todo
momento. Assim, quem sabe, conseguirá enxergar “a grande imagem” desse esplêndido quebracabeças que é a vida.

i

https://ggccmi.org/index.php/en/the-cryptic-rite
ZELDIS, Leon. Illustrated by Symbols. New York, NY: Philalethes, The Journal of Masonic Research & Letters,
Vol. 64, No. 02, 2011, p. 72-73.
ii

3

