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ALGUNS DETALHES DA SALA DA 
LOJA 

 

Forma de Quadrilongo 

A Loja tem a figura de um quadrilongo. Esta 
palavra se origina de “quadrado oblongo”. É 
a mesma figura geométrica que conhecemos 
hoje pelo nome de retângulo. O termo “re-
tângulo” é recente historicamente, não 
sendo mencionado nem uma vez na Bíblia, 
pois na época em que esta foi escrita, tal pa-
lavra inexistia. Daí porque os rituais maçôni-
cos se referem ao quadrilongo, nome antigo 
do retângulo.  

 

A disposição Oriente - Ocidente 

A Loja fica disposta do Oriente para o Oci-
dente, ou seja, do Leste para o Oeste. Esta 
disposição reproduz os antigos Templos e lu-
gares de Culto Divino, como o Tabernáculo 
hebreu. 

O Oriente é de onde provém a Luz, e o Oci-
dente é pra onde ela se dirige. Assim é pois o 
Sol, maior Glória do Senhor, viaja pelo firma-
mento do Oriente para o Ocidente, tendo seu 
meridiano no Sul. Essa a razão pela qual os 
Aprendizes se sentam no norte, ou seja o 
lado escuro da Loja, onde fica o setentrião. 

Pois vindo das trevas para a Luz, iniciam sua 
caminhada pelo norte. 

Também simbolicamente dizemos que a Luz 
vem do Oriente, porque ali tiveram origem a 
Civilização e as Ciências, que se espalharam 
pelo Ocidente. Os maiores Mestres que a hu-
manidade conheceu também espargiram sua 
Luz no Oriente, como o Mestre Jesus, que 
pregou a Doutrina do Amor e da Fraterni-
dade, que são alicerce do ideal maçônico. 

O Oriente representa também o plano espiri-
tual, invisível, ao passo que o Ocidente a di-
mensão material, visível aos sentidos. 

 



O Pavimento (de) Mosaico 

Trata-se da parte central do piso da Loja, for-
mado por quadrados pretos e brancos, inter-
calados, circundado por uma orla dentada. 
No Rito Escocês Antigo e Aceito, o pavi-
mento simbolicamente cobre todo o solo do 
Templo.  

Segundo JOSÉ CASTELLANI, o Pavimento 
Mosaico é originário dos Sumérios, na Meso-
potâmia. Entre seus símbolos religiosos, 
aquele povo tinha o pavimento quadriculado, 
composto de quadrados brancos e negros in-
tercalados, simbolizando os opostos, como o 
dia e a noite, o Bem e o Mal, etc. 

O Pavimento era considerado terreno sa-
grado, acessível somente em datas especiais, 
e sobre o qual apenas o sacerdote de mais 
alta hierarquia poderia caminhar.  

Outros povos adotaram o mesmo símbolo, 
mas este não foi o caso dos hebreus, de 
forma que não há comprovação de que teria 
havido um Pavimento Mosaico no Templo de 
Salomão. 

Na Maçonaria, o Pavimento possui funções 
decorativa e instrutiva. Representa os opos-
tos, a diversidade e a dualidade. Também é 
símbolo da fraternidade de todos os maçons, 
unidos pelo mesmo cimento, independente 
de diferenças de raças, nacionalidade, credos 
etc. 

O vocábulo Mosaico pode ser interpretado de 
duas formas. Usado como substantivo (Pavi-
mento de Mosaico), quer dizer pavimento 
feito de peças dispostas em cores que dão a 
aparência de desenhos. Usado como adjetivo 
(Pavimento Mosaico), é alusivo a Moisés, 
com base na lenda de que o Patriarca bíblico 
teria assentado, no chão do Tabernáculo, pe-
dras coloridas. 

 


