
PILULA MAÇÔNICA Nº 90 
 

Circulação em Loja 
 

Referente à circulação em Loja, no R.E.A.A., praticada pelo Hospitaleiro 
(Tronco de Beneficência) e pelo Mestre de Cerimônias (Saco de Propostas e 
Informações) vamos esclarecer alguma coisa, com o texto que segue abaixo, 
baseado nos diversos artigos do Mestre José Castellani: 

Primeiramente deve ser dito e elucidado que as “Três Luzes da Loja”, 
como já dito, são o Venerável Mestre, o Primeiro Vigilante e o Segundo 
Vigilante. Eles são também as “Dignidades” da Loja. O Orador e o Secretário 
são as outras “Dignidades” e os demais membros da Administração são os 
“Oficiais”. 

Igualmente deve ser dito que o Cobridor (interno e externo) pela 
importância da função, pois segundo a antiga tradição, cuida da segurança da 
Loja, esse cargo normalmente era ocupado pelo Past Máster mais antigo, 
devido a experiência adquirida. 

Assim, levando em consideração o escrito acima, a circulação formal 
começa no Venerável Mestre, seguindo em direção ao Primeiro Vigilante e ao 
Segundo Vigilante. 

Volta ao Oriente, com o Orador, o Secretário e posteriormente, com o 
Cobridor. Em seguida, todos os Mestres com assento no Oriente. Continuando, 
os Mestres no Ocidente, com assento na Coluna do Sul seguido dos Mestres 
com assento na Coluna do Norte. Depois os Companheiros e finalmente os 
Aprendizes. 

Caso o Grão Mestre, ou seu Adjunto, estarem presentes em Loja, após o 
Venerável, o segundo contato, na circulação, é com eles. 

Como foi dito, essa é a circulação formal nesse Rito, e foi baseada na 
tradição. 

Devido ao fato de, aparentemente, os três primeiros contatos formarem 
um triangulo com o ápice para cima e os outros três contatos formarem um 
triangulo com o ápice para baixo, formando, de modo um tanto quanto forçado,  
uma Estrela Hexagonal, as “corrente místicas” sugerem ser este o motivo dos 
seis primeiros movimentos da circulação em Loja. 
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