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Ilustre Mestre e demais Companheiros maçons crípticos,
Segue um breve texto, adaptado de trechos extraídos de uma cerimônia do Estado de
New York, cujo objetivo é apresentar a Maçonaria Críptica a um Maçom do Real Arco.
Entendemos que esse texto pode ser útil nesse objetivo e sugerimos que compartilhe esta
Suprema Instrução com todos os Maçons do Real Arco elegíveis ao ingresso em seu
Conselho Críptico.
Texto adaptado de trechos da cerimônia “O que é a Maçonaria Críptica? Uma
apresentação”, publicada pelo Grande Conselho de Maçons Crípticos do Estado de New
York, edição revisada, de maio de 2010.

Você pode estar pensando, o que é a Maçonaria Críptica? Por que eu, como um
Maçom do Real Arco, estaria interessado em aprender sobre esses graus? E o que mais de
luz maçônica posso aprender com eles, se eu me tornar um maçom críptico?
A maçonaria simbólica é formada por três graus, os quais cada um de nós já recebeu.
Ao longo dos anos, no passado de nossa fraternidade, irmãos como você e eu conceberam,
definiram e aperfeiçoaram graus adicionais para espargir mais luz maçônica àqueles
membros do nosso ofício com um desejo genuíno de expandir seus conhecimentos
Maçônicos. E o fato de você estar aqui hoje como um Maçom do Real Arco é um
testemunho de que é um maçom que busca expandir seu entendimento e conhecimento
sobre a Maçonaria.
No entanto, meu companheiro, ser exaltado e usar o título de Maçom do Real Arco
não significa que você recebeu toda a luz que a Maçonaria tem a oferecer.
Os graus crípticos completam o "círculo de perfeição" da compreensão de um
maçom. Meu companheiro, você iniciou esse círculo quando você ingressou nos graus
simbólicos, em sua loja. Você o continuou quando recebeu os graus capitulares em seu
capítulo. E os graus crípticos são onde você completará o círculo de perfeição e, com eles,
ganhará uma nova e completa apreciação dos graus anteriores.
Os graus crípticos também são chamados de "graus de preservação", porque
focalizam nossa atenção naquilo que foi preservado no tempo da edificação do templo do
Rei Salomão, em benefício das gerações futuras, como as nossas. A Maçonaria Críptica é
uma parte da progressão dos graus "salomônicos" que chamamos de Rito de York. Somente

2

os maçons do Real Arco podem se juntar a um Conselho de Maçons Crípticos. O nome
"críptico" não significa"misterioso". Refere-se a "cripta" subterrânea ou "câmara secreta"
construída pelo Rei Salomão, onde, como um maçom do Real Arco, você descobriu a Palavra
de Mestre, há muito tempo perdida.
Como maçons crípticos, somos conhecidos pelo título de "mestres escolhidos", e,
individualmente, maçons crípticos tratam-se como companheiros, assim como no Capítulo.
Nós nos reunimos em corpos conhecidos como conselhos. E os nossos conselhos trabalham
sob autoridade do Supremo Grande Conselho de Maçons Crípticos do Brasil.
São conferidos dois graus em um Conselho de Maçons Crípticos. O primeiro é o
Mestre Real. É um pré-requisito para receber o segundo, de Mestre Escolhido. Há ainda um
terceiro grau, o Super Excelente Mestre. Aqui no Brasil, é um honorário, opcional,
especialmente conferido em nosso encontro nacional, em novembro de cada ano.
Os graus que conferimos nos nossos conselhos estão diretamente conectados com os
graus simbólicos que você e eu recebemos em nossas Lojas, e nos graus capitulares que
recebemos em nossos Capítulos do Real Arco. Ao passar pelos graus no Conselho, você,
como candidato, é um participante ativo nas cerimônias, assim como você vivenciou em sua
Loja e Capítulo.
O que faz dos graus crípticos incomparáveis? Eles continuam e, o mais importante,
completam a história maçônica do templo do Rei Salomão. Abrangem alegorias de um
período anterior ao grau de Mestre Maçom, até o início do grau de Maçom do Real Arco.
Meu companheiro, esperamos que agora tenha uma boa ideia do que os graus
crípticos oferecem a um Maçom do Real Arco, desejando que busque concluir o círculo de
perfeição, através de mais luz na Maçonaria!

Com Fervor e Zelo,

KENNYO ISMAIL
GM dos Maçons Crípticos do Brasil
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