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Companheiros maçons crípticos do Brasil, trazemos nesta Suprema Instrução uma
importante mensagem, recebida neste mês, do Mui Ilustre Companheiro C. Jackson, Presidente da
Comissão de Educação do Grande Conselho Geral de Maçons Crípticos Internacional, apresentando
um esboço do audacioso projeto de Educação Maçônica que será desenvolvido pelos Crípticos
Internacional nesta gestão, e que vai ao encontro do que temos trabalhado há quase dois anos em
nosso Supremo Grande Conselho de Maçons Crípticos do Brasil, especialmente por meio destas
Supremas Instruções, e que foi apresentado ao Grão-Mestre Geral Internacional em reunião
realizada em Abril deste ano, rendendo elogios e reconhecimento à Maçonaria Críptica brasileira.
Todos podem colaborar com estas Supremas Instruções e agora também com o programa
educacional internacional. O futuro da Maçonaria, em especial da Maçonaria Críptica, está em nossas
mãos.

Com Fervor e Zelo,
KENNYO ISMAIL
GM dos Maçons Crípticos do Brasil

O Grande Conselho Geral de Maçons Crípticos Internacional, sob a liderança do nosso GrãoMestre Geral, M.P. David Grindle, fez um grande compromisso com a Educação Maçônica para este
Triênio e além. Como o Rito Críptico é frequentemente referido como o Rito de Preservação, esse
esforço faz sentido eminente. Que melhor maneira de preservar nosso querido Ofício do que
promovendo a educação maçônica em todas as suas diferentes formas? Que melhor maneira para o
Grande Conselho Geral ajudar, socorrer e auxiliar nossos corpos afiliados e nossos Companheiros? O
objetivo é fornecer recursos acessíveis que possam ajudar o indivíduo maçom em seu
desenvolvimento pessoal, os Grandes Conselhos e seus conselhos afiliados a desenvolver programas
educacionais ainda mais significativos, e fornecer incentivo para os estudiosos maçônicos, onde não
há. Dizem que a Maçonaria vive para sempre porque vive nos corações e mentes dos homens.
Em sua orientação à comissão, M.P. Grindle deixou claro que este seria um programa
maçônico, e não apenas um programa críptico. Sua visão é de criar um “balcão único” para recursos
educacionais maçônicos, pelo menos na medida em que isso puder ser feito. É com esse objetivo que
o comitê desenvolveu seus projetos. O objetivo não é desenvolver outro silo de informação, mas
reunir o máximo de recursos possível. Isso exigirá trabalhar em conjunto com nossos parceiros nas
Grandes Lojas, no Grande Capítulo Geral (de Maçons do Real Arco Internacional), no Grande
Acampamento (de Cavaleiros Templários) e no Rito Escocês (Antigo e Aceito) das Jurisdições Norte e
Sul, bem como com os inúmeros sites privados dispostos a participar. A partir desta data, embora eu
não tenha abordado a todos, a resposta tem sido muito positiva daqueles de quem me aproximei.
Mas por onde começamos uma tarefa tão grande? A primeira resposta que se apresenta é pesquisar
o campo.
A educação maçônica é um assunto popular hoje em dia, muito discutido, mas infelizmente
menos amplamente aplicado. Nós certamente temos bastante referência sobre isso. Por exemplo, é
um dos principais pontos da obrigação de um Mui Excelente Mestre (Capítulo) e, de fato, todo o grau
de Companheiro de Ofício (Loja) pode ser pensado como uma exortação à educação. A literatura da
Maçonaria também está repleta de discussões sobre esse tópico, desde o famoso artigo de Albert
Mackey,
"maçons
que
leem
e
maçons
que
não
leem"
(http://www.masonicdictionary.com/read.html); o artigo de Richard Fletcher: “Educação maçônica:
Um assunto muitas vezes ignorado” (http://phoenixmasonry.org/masonic_education.htm); o
“Educação
Maçônica”
de
Arthur
Bentley
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(http://www.skirret.com/archive/dormer/masonic_education.html); até os Cavaleiros do Norte e seu
seminal “A Louvável Perseguição: uma resposta do século XXI a Dwight Smith”
(http://www.skirret.com/archive/dormer/masonic_education.html). Existem muitos outros artigos
que eu poderia listar, mas estes são suficientes para ilustrar a questão.
A propagação histórica de apenas esses poucos artigos mencionados é um sinal claro de que
isso não é uma questão nova. Um breve exame desses mesmos documentos indica a importância da
questão tanto para o Ofício quanto para o irmão. Assim, dada a importância e persistência do tema,
questiona-se: Por que surgiu? Por que isso aconteceu? Por que continua? E o que podemos fazer
sobre isso? Infelizmente, não há uma resposta única ou simples para qualquer uma dessas
perguntas. Neste ponto, compartilharei com você alguns dos pensamentos que nos levaram ao nosso
projeto atual para que você possa ver o contexto no qual ele foi desenvolvido.
A questão não parece surgir de uma falta de material. Os séculos XIX e XX foram preenchidos
por autores, maçons e não maçons, escrevendo sobre a Maçonaria. Em nosso próprio século XXI, os
materiais maçônicos estão mais disponíveis do que nunca, graças à mídia digital e à internet. Há
tantos sites contendo material maçônico valioso de Lojas de Pesquisa e Grandes Lojas; os materiais
disponíveis através dos Supremos Conselhos do Rito Escocês Antigo e Aceito das jurisdições Sul e
Norte; e uma variedade quase infinita de outros, como a Phoenix Masonry, Skirret, The Masonic
Trowel, Pietre-Stones, e a “grande dama”1 das Lojas de Pesquisa, “Quatuor Coronati”, dentre muitos
outros excelentes materiais disponíveis a um maçom hoje. Existem sociedades inteiras dedicadas ao
desenvolvimento de tais recursos, tais como a Philalethes Society, a Masonic Society, o Programa
“Maçonaria e Sociedade Civil” da UCLA, e a Sociedade de Pesquisas do Rito Escocês (Jurisdição Sul).
Temos até programas educacionais em uma escala sem precedentes, lidando com questões de
Liderança e Gestão de Lojas, por exemplo, a “Free Mason University”, afiliada à Grande Loja de Ohio,
e o incrível trabalho feito pela Grande Loja de Michigan; os Programas de Educação Maçônica como
o programa “Master Craftsman” da AASRSJ (Supremo Conselho do REAA da Jurisdição Sul), a “Hauts
Grades Academy” da AASRNJ (Supremo Conselho do REAA da Jurisdição Norte) e o programa
“Companheiro Adepto do Templo” do Soberano Colégio do Rito de York; além de inúmeros recursos
excelentes desenvolvidos no âmbito dos Grandes Corpos. Então, ao invés de falta de recursos, parece
que temos uma abundância deles. E com a facilidade de uso e disponibilidade através da internet,
que não parece ser o problema também.
Isso gera uma variedade de hipóteses principais, incluindo:
1. A falta de ênfase na Educação Maçônica como uma parte importante de nossa
jornada maçônica, de modo que o interesse nunca é desenvolvido em primeiro lugar;
2. A falta de apoio para a aprendizagem maçônica de nossos pares, porque eles têm
uma ideia sobre o que é a educação maçônica (pense em palestras acadêmicas) que
eles não acham útil ou interessante, quando a realidade é que existem muitos
caminhos valiosos para a aprendizagem maçônica, incluindo um tipo de comunhão
que ensina através do nosso comportamento para com o outro;
3. Falta de estrutura para que indivíduos menos treinados não saibam onde procurar o
quê;
4. Programas de Educação Maçônica que carecem de profundidade ou simplesmente
não respondem às necessidades daqueles Irmãos específicos aos quais são dirigidos;
5. Acessibilidade de materiais devido a um estilo desconhecido de escrita, de modo que
o estilo de escrita se torna uma barreira (pense na típica reação ao Moral e Dogma2);
1
2

Grande dama: no sentido figurado, refere-se a instituição bem conhecida e altamente conceituada.
Moral e Dogma: obra relativa ao REAA, de autoria de Albert Pike, cuja escrita é de difícil compreensão.
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6. Encontrar material na profundidade apropriada para o indivíduo - muito superficial e
alguns acham chato e inadequado; muito profundo, exigindo certo conhecimento de
base para se beneficiar, e alguns acham confuso ou irrelevante para o mundo "real".
Existem muitas outras possibilidades, mas estas abrangem muitas dessas principais. Então,
dada tal abundância de riquezas, o que exatamente podemos acrescentar sem ser redundante, e
como podemos facilitar o desenvolvimento e uso dos materiais à nossa disposição de uma maneira
que responda a algumas das questões sobre a Educação Maçônica que encontramos? Novamente,
não há uma única resposta simples; devemos simplesmente começar com o que sabemos e moldar
um programa que acreditamos ser adequado aos problemas que encontramos, e então aprender
com nossos erros e seguir em frente.
É nossa intenção alavancar as modernas tecnologias eletrônicas, os recursos já desenvolvidos
pelo Grande Conselho Geral (de Maçons Crípticos Internacional) e por várias outras organizações e
indivíduos, com uma iniciativa importante para incentivar o desenvolvimento de novos materiais de
uma maneira que leve a sua maior utilização. Nosso propósito é facilitar a difusão da luz maçônica
em toda a Maçonaria, para que nossos irmãos, companheiros e cavaleiros possam crescer
pessoalmente e, assim, melhorar nossas comunidades e, por fim, nosso mundo. O objetivo final é
disponibilizar os materiais para cada Irmão ou grupo de Irmãos de forma a ter uma excelente
experiência maçônica.
Nós conseguiremos isso através de meios programáticos, bem como o desenvolvimento de
um centro eletrônico de educação maçônica disponível para todos os maçons, educadores e
pesquisadores. Este é um empreendimento grande e ambicioso e exigirá o envolvimento de muitas
pessoas durante vários anos. A abordagem recomendada é concluir um projeto geral e, em seguida,
implementar os conteúdos de maneira gradual.
O que segue é um esboço do que estamos fazendo. Não é exaustivo, pois o projeto passará
por muitas revisões à medida que aprendemos o que funciona e quais melhorias podem ser feitas.
Também nunca cessará o desenvolvimento à medida que novos recursos, abordagens e tecnologias
se desenvolvam e cheguem a nossa atenção. Dito isto, a iniciativa da Educação Maçônica do Grande
Conselho Geral (de Maçons Crípticos Internacional) é composta de três blocos básicos:

1. Incentivar a criação de materiais educacionais e apoiar os esforços criativos de todos
aqueles que desejam contribuir para o crescimento do conhecimento maçônico. Isso
significa apoio aos Irmãos que buscam obter uma melhor compreensão da Maçonaria e
como ela se aplica em suas vidas, bem como acadêmicos, pesquisadores e Oficiais de
educação nos níveis Grande (Conselho) e Conselho. Para os acadêmicos, criaremos
oportunidades de publicação de seus trabalhos ao público mais amplo possível. Para os
indivíduos, criaremos um espaço onde você poderá participar de painéis de discussão ao
vivo, compartilhar ideias por meio de trocas eletrônicas e fornecer uma plataforma para
preservar e acessar esses materiais de maneira tópica. A ideia básica aqui é que os
materiais e recursos serão benéficos na medida em que nós, os irmãos, participamos da
discussão. Uma coisa é quando lemos um livro ou assistimos a uma palestra, mas o
impacto é grandemente ampliado quando discutimos o material e pensamos nele por
nós mesmos. Pretendemos oferecer uma ampla variedade de tais programas, pois cada
indivíduo chega à educação maçônica com sua própria formação e interesses, e
prossegue em seu próprio ritmo e em seu próprio tempo. Esse é um lugar onde você
pode discutir abertamente questões (embora não possa política ou sectarismo religioso),
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fazer perguntas e, o mais importante, engajar-se como irmão que realmente se encontra
“no nível”. Todo maçom tem uma perspectiva sobre a Maçonaria e como ela se aplica à
sua vida; ninguém que eu conheço tem o monopólio da verdade, mas todos se
beneficiam de uma discussão civilizada e respeitosa. Para os educadores maçônicos, esse
recurso ajudará no desenvolvimento de seus próprios programas e disponibilizará a eles
palestrantes ou painéis que eles não conseguiriam ter acesso por tempo, distância ou
custo.
Essa é uma área onde você pode participar diretamente agora. Precisamos
especialmente de mais materiais novos do Rito Críptico, embora todo novo material
maçônico seja bem-vindo. Grande parte da literatura sobre o Rito Críptico vem do século
XIX, e, embora seja um excelente material, é difícil para aqueles que não estão
acostumados a ler obras daquele período, e precisa ser atualizado para se adequar à
nossa experiência atual do Ofício no mundo em que vivemos. Nosso Grande Principal
Condutor dos Trabalhos Geral publicou uma chamada para artigos sobre o significado do
“Nove Misterioso”, então se você tiver alguns pensamentos, por favor envie-os para ele.
Não há respostas "certas" para essa pergunta; em vez disso, esperamos ver uma
variedade de respostas baseadas em seus pensamentos, experiências e estudos, pois é
através do exame de uma ampla gama de interpretações do Nove Misterioso que cada
um de nós pode aprofundar nossa compreensão e discernimento sobre seu significado.
Faremos chamadas semelhantes no futuro, mas não deixe que isso o dissuada. Estamos
abertos a tudo o que você tem para compartilhar relacionado ao Rito Críptico, mesmo
que nenhuma chamada formal tenha sido emitida. Sua participação é fundamental,
porque aprendemos através do diálogo e esse diálogo começa com cada um de nós
compartilhando seus pensamentos.
2. Tornar os materiais educacionais maçônicos acessíveis, através do desenvolvimento e
manutenção de um centro eletrônico de informações. Isso incluirá tanto os materiais
existentes quanto os novos materiais desenvolvidos no futuro. Enquanto o bloco um
destina-se a incentivar o estudo maçônico, este bloco destina-se a capacitar os
pesquisadores e potenciais pesquisadores a desenvolver novos materiais, fornecendo
uma extensa biblioteca de pesquisa que é acessível a todos. Também para divulgá-los,
fornecendo uma alternativa para publicação. Este bloco também incluirá materiais de
treinamento para ajudar no desenvolvimento de liderança de corpo maçônico. É sabido
que a melhor programação e materiais do mundo falharão se a liderança da organização
não estiver adequadamente preparada para o seu papel na implementação. Como o
primeiro método utilizado para educar os membros da maioria dos corpos maçônicos é
por meio da execução do ritual, uma parte deste bloco será dedicada ao treinamento em
técnicas de ritualística e materiais de apoio disponíveis para cada corpo individualmente.
As especificidades do ritual devem, é claro, permanecer sempre no controle do corpo
governante autorizador; portanto, esta seção será dedicada à melhoria do efeito
dramático sobre o candidato, deixando a aplicação específica onde ela pertence, ao nível
do Grande Corpo3. A pesquisa de material na biblioteca incluirá um índice pesquisável
com links para várias publicações localizadas em outros sites e, quando não estiver
disponível em formato digital, um local onde seja possível obtê-las por meio de uma
biblioteca física ou de uma compra. Criar esta biblioteca é, em si, uma tarefa muito
grande, e deve-se tomar cuidado constante para garantir que nenhum link morto seja
3

Grande Corpo: refere-se a Grande Loja, Grande Capítulo, Grande Conselho ou Grande Comanderia.
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listado e que todo o material seja legalmente obtido. Uma área segura pode ser
desenvolvida para permitir a inclusão de material interpretativo relacionado ao trabalho
específico, mas muita atenção deve ser dada a esse assunto. Se uma solução satisfatória
dentro da plataforma não for encontrada, tais materiais podem ser disseminados
enviando-os em formato eletrônico para os destinatários verificados através de meios
mais padronizados.
Esta é outra área em que podemos usar sua ajuda. Se você está ciente de um tesouro de
materiais maçônicos ou até mesmo um ensaio ou livro individual, por favor nos avise.
Podemos já estar conscientes disso, mas talvez não. É muito melhor se você puder nos
enviar uma lista de tópicos que não estamos cobrindo do que perder recursos
importantes por meio de nossas limitações. Você pode me enviar qualquer informação
por e-mail usando o sistema4 e ele será muito bem recebido e considerado. Só não se
esqueça de colocar a educação maçônica na linha de assunto, então eu vou recebê-lo.
3. Apoiar o desenvolvimento da programação maçônica educativa ao nível do Grande
Corpo e corpos constituintes. Enquanto o bloco dois torna os materiais acessíveis e
fornece uma plataforma para futuras publicações, este bloco ajudará nossos irmãos a
desenvolver e implementar um programa de Educação Maçônica. Isso será realizado
incentivando a excelência na educação maçônica, fornecendo modelos de programas
educacionais e materiais de apoio (já existem numerosos modelos excelentes e nossa
intenção é utilizá-los e desenvolver novos), treinando educadores maçônicos e
disponibilizando uma variedade de modelos de plataformas de distribuição educacional
baseadas em pesquisa pedagógica moderna. Então, se você desenvolveu um programa
de Educação Maçônica e está disposto a compartilhá-lo, envie-o para mim.
A chave para os programas de Educação Maçônica é torná-los interessantes para o
público, informativos, relevantes e apresentados de maneira envolvente. Muitas vezes,
tentamos conduzir a educação tomando algo desenvolvido por outra pessoa e lendo para
os Irmãos, quando o apresentador tem pouco conhecimento do assunto ou não teve a
oportunidade de ler sobre isso e refletir antes. O resultado é tipicamente uma
apresentação morna seguida por pouca ou nenhuma discussão. Cada um de nós pode
aprender como sermos educadores maçônicos mais eficazes; nós só precisamos
conversar sobre como fazer isso, compartilhar ideias e observar algumas pessoas que
têm habilidades altamente desenvolvidas nessa área. Por esse motivo, planejamos
disponibilizar apresentações em vídeo e transmissão ao vivo sobre como fazer educação
maçônica. Porque não existe um único caminho melhor (que depende do apresentador e
do público), esperamos dar-lhes uma variedade de abordagens para pensar e decidir qual
é mais provável que funcione para você e seu Conselho ou Loja.
Espero que este esboço tenha lhe dado a ideia geral do que sua comissão de educação está
fazendo. Nós não reivindicamos ter todas as respostas ou até mesmo todas as perguntas e
gostaríamos muito de ouvi-lo. Quanto mais mentes tivermos trabalhando sobre o assunto, melhor
será o resultado final. Nosso objetivo é criar algo que lhe ajude em sua jornada maçônica. Esse algo
provavelmente conterá recursos que apenas um pequeno número de pessoas estará interessado em
buscar, mas todos devem encontrar algo de valor. Mas só podemos fazer isso se fizermos juntos.
Somos uma equipe e você é uma parte vital desse time; este é o seu projeto; nós da Comissão somos
apenas as ferramentas de trabalho. Venha se juntar a nós e faça parte do futuro da Maçonaria!
4

Se você escreve em inglês, pode utilizar a ferramenta de contato do site do GGCCMI (ggccmi.org). Caso
contrário, envie-nos em português que traduzimos e enviamos para você: kennyoismail@hotmail.com
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