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Ilustres Mestres e Prezados Companheiros,
Alguns Companheiros já observaram e se manifestaram quanto a algumas
incongruências na abertura dos trabalhos da edição de 2014 do Ritual do Grau de Mestre
Real. Esta Suprema Instrução dedica-se exclusivamente a instruí-los na correção desse erro
até que uma nova edição do ritual do grau de Mestre Real seja oficialmente publicada.
Em

primeiro

lugar,

solicitamos

que

verifiquem se os rituais em poder de seu Conselho
Críptico e aqueles depositados em confiança de
seus membros são da edição de 2014, conforme
imagem da capa que ilustra esta instrução, onde se
vê em seu rodapé o ano de edição. Caso sejam,
necessitam ser corrigidos.
A correção é simples e pode facilmente ser
realizada pela secretaria do Conselho ou mesmo
pelos próprios membros, devidamente instruídos:
Se observarem, há uma série de páginas 10
nesse ritual e exatamente nessas páginas estão contidas as incongruências. Há páginas 10,
10A, 10B, 10C e 10D. Os erros estão na totalidade das páginas 10, 10A, 10B e 10C. Ou seja,
de todas as cinco páginas 10, apenas a última, a 10D, está correta. Assim, basta
desconsiderar as demais páginas, que são: 10, 10A, 10B e 10C.
Uma forma fácil, rápida e prática de fazer isso sem erros é destacar do ritual e
incinerar a folha em que está impresso de um lado a página 10A e do outro a 10B, e, em
seguida, colar ou grampear a página 10 em face com a página 10C. Assim, ao manusear o
ritual, os companheiros passarão direto, da página 9, para a página 10D, como deve ser.
Tal correção simples é o bastante para viabilizar esse ritual, que foi uma grande
evolução em orientações, diagramas e qualidade se comparado com a edição anterior. Além
disso, dessa forma, podemos executar a abertura dos trabalhos de Mestre Real com
perfeição, sem rabiscos, custos extras, e ainda preservamos o meio ambiente.
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Com Fervor e Zelo,

KENNYO ISMAIL
GM dos Maçons Crípticos do Brasil
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