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Como sabemos, o Rito de York tem
encontrado terreno fértil na América Latina,
especialmente no Brasil, que tem sido a
estrela mais brilhante dessa constelação.
Com os graus crípticos, que completam o
círculo de perfeição (vide SI-16) do Rito de
York, não poderia ser diferente.
No Brasil, já contamos com mais de
60 Conselhos Crípticos. Há ainda Grandes
Conselhos de Maçons Crípticos em países
como

México,

Panamá,

Venezuela

e

Paraguai; além de conselhos crípticos em
funcionamento no Equador, Guatemala,
Peru e Porto Rico; todos apresentando
considerável

nível

de

crescimento

e

desenvolvimento.
A Maçonaria Simbólica da América
Latina reúne-se na CMI – Confederação Maçônica Interamericana, que, há mais de 70 anos,
têm colaborado para o intercâmbio de conhecimento e experiências maçônicas entre as mais
de 70 Obediências que a compõem, incluindo ainda a Grande Loja Nacional Francesa, a Grande
Loja Legal/Regular de Portugal e a Grande Loja da Espanha, que, por afinidade de língua e
história, se uniram a confederação.
E, neste ano, durante a XXIV Grande Assembleia Geral da CMI, em Santa Cruz de la
Sierra, na Bolívia, ocorrida entre os dias 11 e 15 de abril, pôde-se verificar a atenção e
consideração que o Rito de York tem dado à América Latina. Estiveram presentes, além do
mundialmente conhecido no meio maçônico, o Companheiro Ted Harrison, Past Grande Sumo
Sacerdote Geral do Real Arco Internacional; o nosso Mui Poderoso Grão-Mestre Geral dos
Maçons Crípticos Internacional, Companheiro David Grindle (vide SI-14).
Assim, o Real Arco e os Graus Crípticos mostraram depositar confiança e dedicar
esforços pela consolidação do Rito de York na América Latina, dando seus sinais de
reconhecimento por sua ascensão no cenário maçônico mundial. Importante também
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observar que a Maçonaria regular francesa e portuguesa, que, como dito, participam da CMI,
também possuem Grandes Conselhos de Maçons Crípticos em seus territórios.
Na oportunidade, o Grão-Mestre dos Maçons Crípticos do Brasil apresentou relatório
de atividades ao Grão-Mestre Geral dos Maçons Crípticos Internacional, que teceu elogios aos
avanços do Rito de York em geral e dos Graus Crípticos em particular no Brasil, e confirmou
sua presença em nossa Trienal, na qual a nova diretoria do Supremo Grande Conselho de
Maçons Crípticos do Brasil será empossada. A Trienal ocorrerá entre os dias 15 e 18 de
novembro deste ano, em Florianópolis – SC, e as inscrições podem ser realizadas pelo website
oficial do Real Arco: www.realarco.org.br
Recorda-se que, durante a Trienal, ocorrerão a concessão do grau críptico de Super
Excelente Mestre (vide SI-11), destinado aos companheiros Mestres Escolhidos em dia com
suas obrigações perante seu conselho e o SGCMCB; e da Ordem da Trolha de Prata (vide SI10), destinada aos Companheiros eleitos e empossados Ilustres Mestres de seus Conselhos
Crípticos que também estejam em dia com suas obrigações.
Por

fim,

que

todos

possamos

trabalhar

pela

organização,

crescimento,

desenvolvimento, evolução dos graus crípticos em nossos Conselhos, em nosso Brasil e em
nossos países-irmãos de toda a América Latina, que mostra-se como o futuro da Maçonaria
mundial e que tem feito por merecer a oportunidade de que seus membros tenham acesso
aos conhecimentos tão bem guardados e preservados sob nossos arcos.

Com Fervor e Zelo,

KENNYO ISMAIL
GM dos Maçons Crípticos do Brasil
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