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Pedra no Canto Nordeste do Templo 
 

 
Brethren, vejam que magnífico relato contido nesta Pílula. È uma condensação de 

alguns artigos de livros da Nova Zelandia, traduzidos e adaptados. 
                Ele esclarece o “por que?” da “Pedra de Fundação” (Foundation Stone) de uma 
construção ter a posição no Nordeste e qual a ligação com a Iniciação Maçônica. Vejam: 

Está registrado nos Rituais ingleses o que segue: “é costume na ereção de todos 
os edifícios majestosos e excepcionais, colocarmos a primeira pedra ou “Pedra de 
Fundação” no canto nordeste da construção. VOCE, que foi recentemente admitido na 
Ordem Maçônica, estará sentado na parte nordeste do Templo , para simbolicamente, 
representar aquele pedra” 

A primeira frase mencionada acima, provavelmente faz parte de nossas tradições,  
pois não se tem evidencias históricas que a suportem. Mas, é interessante para nossos 
propósitos maçônicos, se a usarmos como ensinamento moral. 

O motivo do canto nordeste ser, tradicionalmente, declarado o local de colocação 
da primeira pedra da construção, é dada pelo M.W. Bro C.C,Hunt, por muitos anos Grande 
Secretário da Loja de Yowa. Em seu livro “Simbolismo Maçônico” ele relata: “A declaração 
freqüentemente ouvida por um Maçom é que na Maçonaria Operativa a primeira pedra de 
uma construção era colocada no canto Nordeste, e desse fato uma lição pode ser 
ensinada. Mas, a razão para colocar a primeira pedra da construção naquele local, não é 
dada.” 

Talvez, nem sempre essa pedra tenha sido colocada naquele canto, mas, por que, 
simbolicamente, foi adotado ser o Canto Nordeste o local para a colocação da referida 
pedra? 

Operações de uma construção requerem muita claridade para o adequado 
posicionamento das pedras, pilares, etc. Com a claridade oferecida pela luz elétrica, as 
mesmas podem ser em feitas mesmo à noite, pois a claridade obtida é a mesma. Mas, os 
Maçons Operativos não tinham essa vantagem. Eles deviam fazer o melhor com a luz do 
Sol enquanto essa estivesse presente. As pedras naquele canto tinham que ser colocadas 
com grande exatidão, e então, como a claridade dada pelo Sol crescia no nordeste, nada 
mais natural do que ser aquele canto o escolhido para começar a construção. 
Aparentemente, era o melhor lugar para a acurada colocação das pedras. 

Obviamente, estamos falando do Hemisfério Norte da Terra. 
Ele continua: “Deverá ser notado que em todas as tradições e lendas sobre esse 

canto, ele representa a fonte do amanhecer, o local de inicio onde os raios do Sol batem, e 
por isso simboliza o “Aprendiz” começando sua vida Maçônica..... 

“considerando que, simbolicamente, na Maçonaria, o Norte é considerado o 
lugar das Trevas e o Leste a fonte de Luz, o Canto Nordeste, apropriadamente, simboliza 
o Candidato emergindo das Trevas para a Luz. Ele está surgindo do canto Norte das 



Trevas,  para o amanhecer  do Canto  Leste........ele recebeu alguma Luz e está na 
direção para receber mais e mais Luz. 

O Norte como o lugar das Trevas, Maçonicamente, representa o mundo 
profano, enquanto o Leste como fonte de Luz representa a Loja, e em ultima instância, a 
Ordem Maçônica. 

A Pedra de Fundação colocada no canto Nordeste, tem um lado virado para o 
Norte e o outro virado para o Leste. O Candidato no Nordeste da Loja, representa 
alguém que emergiu das Trevas do Norte, mas não está totalmente fora da mesma, e 
caminha na direção da Luz.” 

 
Obervações: seria muito interessante que os VVMM atentassem para a 

importância desse Simbolismo. As Lojas que freqüento, do R.E.A.A, na maioria das vezes 
os Aprendizes, ao final da Iniciação, são colocados no meio da “Coluna B”, no topo.  O 
correto é que sejam colocados no Nordeste do Templo. 
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