
 
Cum Panis Maçônico 
Compartilhando o Rito de York americano 

  

RITOS E RITUAIS MAÇÔNICOS 

 

A palavra “rito” vem do latim ritus, que significa 
um uso ou costume aprovado. Em termos maçô-
nicos, significa um método de conferir a luz ma-
çônica por uma coleção e distribuição de graus. 

Alguns dos primeiros ritos conhecidos foram os 
primitivos Ritos Divinatórios e os Ritos Sacrifici-
ais, onde pretendiam influenciar as forças invisí-
veis e as divindades por meio de oferendas ou 
homenagens. Com o tempo, foram se desenvol-
vendo, de um lado, os Ritos sociais, como o casa-
mento e o funeral, e de outro lado os Ritos religi-
osos, por meio de cerimônias de cultos. 

Na Maçonaria, o Rito determina o conjunto de di-
retrizes gerais pelas quais se praticam as ses-
sões, por intermédio das quais se ensinam os si-
nais, toques, palavras e instruções, e que en-
globa o sistema de graus. 

Os vários Ritos possuem pontos fundamentais 
em comum, que transmitem a essência da Or-
dem. Ou seja, a essência da doutrina maçônica 
está presente em todos os Ritos, que são meios 
alternativos de se alcançar o mesmo objetivo. 

Enquanto o Rito é um gênero, o Ritual é uma es-
pécie. Ou, em outros termos, o Rito é o Conti-
nente e o Ritual é o Conteúdo, pois está contido 
naquele. 

O Rito prescreve um conjunto de princípios ge-
rais, e o Ritual serve como um “manual de proce-
dimentos”, que aglomera as práticas ritualísticas 
do Rito. 

Por isso chamamos de Ritual o livro que usamos 
nas sessões, pois ele contém as fórmulas e ins-
truções necessárias à prática uniforme e regular 
dos trabalhos. 

Embora o Rito Escocês Antigo e Aceito seja o 
mais comum na América do Sul, o mais praticado 
em todo o mundo, por cerca de dois terços dos 
maçons, é o Rito de York Americano. 

Além desses, os outros Ritos praticados no Brasil 
são o Schröder, o Adonhiramita, o Francês ou 
Moderno, o Brasileiro, o Escocês Retificado, o Ri-
tual de Emulação e o Rito Joanita.  

 

RITO ADONHIRAMITA 

Foi o primeiro Rito a ser praticado no Brasil, 
desde o ano de 1800 (ou 1801). Surgiu na França 
na segunda metade do século XVIII, havendo di-
vergências quanto à data exata. 

 

RITO FRANCÊS OU MODERNO 

Foi adotado pelo Grande Oriente Brasílico em 
1822. Também de origem francesa, remonta ao 
ano de 1761.  



 
 

RITO ESCOCÊS ANTIGO E ACEITO 

Chegou ao Brasil em 1829. Foi organizado nos Es-
tados Unidos da América com base no Rito de 
Heredon da França, e seu primeiro Supremo Con-
selho foi fundado no ano de 1801, nos EUA. 

 
 

RITUAL DE EMULAÇÃO 

Começou a ser praticado pela Orphan Lodge, do 
Rio de Janeiro (subordinada a Londres), em 1837. 
Tem sua origem a partir de 1813 na Inglaterra. 
Esse ritual é equivocadamente denominando de 
“York” pelo Grande Oriente do Brasil, o que fez 
com que alguns autores passassem a chamá-lo 
de “York Inglês” para fins de identificação. 

 

RITO SCHRÖDER 

Criado na Alemanha em 1801, chegou ao Brasil 
em 1855 pela Loja Deutsche Freundschaf (Ami-
zade Alemã) de Santa Catarina. 

 

RITO BRASILEIRO 

Foi criado em 1914 no Brasil, sendo um dos mais 
praticados atualmente pelo GOB. 

 
 

RITO ESCOCÊS RETIFICADO 

De origem francesa, foi criado em 1782. A pri-
meira Loja a praticá-lo no Brasil foi a ARLS Jean 
Batiste Willermoz, jurisdicionada à Grande Loja 
de São Paulo e desde 2008 passou a ser prati-
cado em Lojas do GOB.  

 

RITO DE YORK AMERICANO 

Foi sistematizado nos Estados Unidos em 1797 
por Thomas S. Webb, com base no livro Illustra-
tions of Masonry, de Willian Preston e tem como 
referência os rituais praticados pela Grande Loja 
dos Antigos da Inglaterra, antes da Unificação 
que deu origem à Grande Loja Unida da Ingla-
terra - GLUI.  

 
 

RITO JOANITA 

De origem húngara, possui apenas duas Lojas 
que o praticam no Brasil, a ARLS Ressurrectio 99 
e a ARLS Luz de São João 750, ambas jurisdiciona-
das à GLESP. É conhecido como Rito de São João, 
e chegou ao país em 1956 por intermédio da Loja 
Ressurrectio. Se baseia em fundamentos maçôni-
cos relacionados ao patrono da Ordem, São João 
Batista.  


