
 
Cum Panis Maçônico 
Compartilhando o Rito de York americano 

  

A CADEIA DE UNIÃO 

 

De provável origem remota, a primeira des-
crição documental que se tem notícia a res-
peito da Cadeia de União encontra-se em um 
manuscrito maçônico existente nos arquivos 
de Edimburgo, datado de 1696. 

A Cadeia de União é um ato solene, em que 
os Maçons se reúnem em Loja para o objetivo 
de transmissão da Palavra Semestral, sendo 
realizado quando do encerramento dos tra-
balhos, após o fechamento do Livro das Sa-
gradas Escrituras. 

Não obstante, a tradição fez com que a Ca-
deia de União seja formada também para ou-
tros objetivos, como o fortalecimento da fra-
ternidade, a união de pensamentos e senti-
mentos, a invocação do auxílio do G.A.D.U., a 
súplica pela saúde de algum Irmão ou familiar 
enfermo, etc. 

De um ponto de vista místico, atribui-se à Ca-
deia de União a capacidade de formar uma 
egrégora, onde a corrente de vibrações espi-
rituais e eletromagnéticas ali canalizadas po-
dem ser irradiadas mentalmente àqueles a 
quem são direcionadas. 

Outra opinião semelhante encontramos nas 
seguintes palavras de MARIUS LEPAGE (Le 
Symbolisme, 1935): 

“Ao mesmo tempo criadora e receptora, a Ca-
deia de União desempenha junto ao Maçom o 
duplo papel de escudo protetor e de aparelho 

receptor de influências benéficas”. 

 

A Cadeia de União possui forma circular ou 
oval, estendendo-se simbolicamente do Ori-
ente ao Ocidente da Loja. Para formação da 
Cadeia, os Irmãos devem cruzar os antebra-
ços, direito sobre o esquerdo, dando-se as 
mãos firmemente, os pés unidos pelos calca-
nhares, as pontas dos pés tocam as pontas 
dos pés dos Irmãos aos lados, fechando-se a 
Cadeia (tal qual um circuito fechado). 

Quando da transmissão da Palavra Semes-
tral, o 1º Diácono (ou Mestre de Cerimônias, 
no R.E.A.A.) entra dentro da Cadeia e trans-
mite a palavra recebida. Quando faz esse pro-
cedimento, os Irmãos que estão ao lado do 
mesmo fecham a Cadeia em torno dele.  

JOSÉ CASTELLANI (Liturgia e Ritualística do 
Grau de Aprendiz Maçom, 1987) defende que 
a Cadeia não deve ser rompida durante esse 



procedimento. Segundo esse escritor, o cor-
reto seria arrastar a Cadeia junto a si até che-
gar diante do Venerável Mestre, criando as-
sim um formato cordiforme (de coração), re-
tornando depois ao formato original após a 
formalidade. 

Concluído o objetivo para o qual foi formada 
a Cadeia, o Venerável Mestre convida os Ir-
mãos a acompanhá-lo na Tríplice Aclamação: 
Saúde, Sabedoria e Segurança! (elevando e 
abaixando os braços três vezes). 

No Rito Escocês, o Venerável Mestre ocupa o 
lugar mais oriental da Cadeia, ladeado à di-
reita pelo Orador e à esquerda pelo Secretá-
rio, enquanto que o Mestre de Cerimônias 
ocupa o lugar mais ocidental da Cadeia, de 
frente para o Venerável Mestre, tendo à sua 
esquerda o 1º Vigilante e à sua direita o 2º Vi-
gilante. Os demais oficiais compõem a Cadeia 
de União de acordo com a posição de seus lu-
gares em Loja, ao passo que os demais Ir-
mãos do Quadro podem se posicionar em 
qualquer lugar na Cadeia. 

Fazendo um paralelo com o esquema acima 
descrito, poderíamos sugerir que em Lojas 
Simbólicas do Rito de York, uma forma de 
manter simetria com o Rito Escocês seria o 
Capelão ficar no lugar do Orador e o 1º Diá-
cono postar-se no lugar do Mestre de Ceri-
mônias. 

Como prova de que a Cadeia de União é parte 
integrante do Rito de York, no Grau de Mui 
Excelente Mestre é formada uma Cadeia du-
rante a abertura da Loja, em torno do Altar 
dos Juramentos, sendo essa uma caracterís-
tica especial deste Grau. 

No Rito Schroeder, por sua vez, a Cadeia de 
União é formada todas as vezes após o tér-
mino dos trabalhos, o que confere a este rito 
a possibilidade de renovar constantemente a 
união entre seus membros.  

No Rito Schroeder, todavia, não se cruzam os 
antebraços, os Irmãos seguram as mãos de 
forma natural. 

Também é característica específica do Rito 
Schroeder que a Palavra circule por toda a Ca-
deia, saindo do Venerável Mestre pelo lado 
direito e retornando pelo lado esquerdo, não 
havendo o procedimento do 1º Diácono. 

Sendo a Cadeia de União formada após o en-
cerramento dos trabalhos, naturalmente não 
há necessidade de utilização de sinais du-
rante a sua execução, sejam de Ordem ou de 
Saudação. 

Por derradeiro, é digno de menção o fato de 
que a Cadeia de União faz parte do Ritual de 
Pompas Fúnebres (nesse caso sem o cruza-
mento dos antebraços), como bela homena-
gem àquele que viajou ao Oriente Eterno. 


