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MANIFESTO AYMORIANO 

 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

O Templo Fraternidade Aymoriana (T.F.A.) é um lugar 
sagrado que busca levar harmonia e evolução aos seres 
humanos encarnados e desencarnados. Nele, não é pregado um 
credo religioso, e sim, a religião em sua forma mais pura, em sua 
forma etimológica (a palavra religião provém do latim RELIGARE, 
dividida em duas partes, RE = intensificador de palavra, LIGARE 
= atar/unir, tendo como significado direto: ligar novamente, unir 
novamente, trazer união. Refere-se a religar o Ser Humano com 
Deus, refazer o elo que por vezes é esquecido). 

Este manifesto tem o intuito de declarar formalmente os 
ideais, fundamentos e princípios do T.F.A. de maneira simples e 
aberta para todos os públicos. Não tome tudo o que ler aqui 
como verdade pura, antes disso, analise, reanalise, entenda e 
estude, para aí sim descobrir o que é verdade para você. Este 
manifesto se faz necessário devido ao grande crescimento do 
Templo Fraternidade Aymoriana, também será buscado 
esclarecer e responder dúvidas a respeito do posicionamento do 
órgão frente às mais diversas áreas de conhecimento e vivência 
pessoal e social. O documento serve como base de orientação e 
pesquisa para os estudiosos da teologia, sociologia e filosofia. 
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O QUE É O TEMPLO FRATERNIDADE AYMORIANA? 

 É uma Filosofia Evolutiva, é uma Ordem de cunho 
espiritualista que visa auxiliar quem a busca. Este auxílio se dá 
através de palestras, conselhos e atendimentos por parte dos 
trabalhadores – físicos e espirituais – do T.F.A. O Templo realiza 
doações de alimentos, vestimentas e itens que possam melhorar 
a qualidade de vida daqueles que se encontram menos 
favorecidos pela sociedade ou que passam por algum problema 
de origem financeira. 

 O T.F.A. busca inspirar aqueles que o procuram a 
realizarem uma autoanalise visando descobrirem como é 
possível melhorarem sua vivência terrena e como podem 
entender e aceitar de maneira sincera e verdadeira o que lhe 
acontece neste e em outros momentos de sua encarnação. A 
Ordem não faz por ninguém aquilo que é de responsabilidade da 
própria pessoa fazer, um auxílio e um conselho não resolvem 
situações adversas se o entendimento não se tornar parte da 
mente que busca ajuda. Os atendimentos e orientações que 
ocorrem no Templo são gratuitos. 

 

O TERMO AYMORIANO 

 O termo provém do nome do Ser Espiritual (Aymoré) que 
acompanha o Sacerdote Físico do Templo, ele é tido como o 
mentor espiritual do T.F.A. e sua filosofia baseia os princípios e 
fundamentos da Ordem. 
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PILARES DA FILOSOFIA DO T.F.A. 

“Crie templos à suas virtudes e masmorras aos seus vícios”. 
Todos os pilares da Filosofia Aymoriana são baseados em 
virtudes, estas devem ser nutridas por cada um ao mesmo 
tempo em que se prende e destrói os vícios que lhe acometem, 
pois, estes últimos são o que afastam o Ser do Grande Mestre do 
Universo – Deus.  

 - HUMILDADE: Esta é uma das mais belas virtudes que 
devem ser desenvolvidas pelos Seres que se encontram em 
evolução, independentemente do plano que se encontram, 
físico ou espiritual. Através dela, o Ser consegue entender que 
aquilo que possui, o que sabe fazer e o conhecimento que 
adquiriu, não o fazem melhor do que ninguém, podendo sempre 
fazer parte dos dois lados, aquele que auxilia e aquele que é 
auxiliado, sem vergonha ou remorso por isso. Também é através 
dela que se aprende a respeitar a hierarquia, seja ela familiar, 
social, profissional, etc. A humildade faz com que o Ser entenda 
que está em constante aprendizado, e caso cometa algum erro, 
ser corrigido é uma benção que deve ser aceita de coração e 
mente abertos. “Ninguém é tão sábio ao ponto que não possa 
aprender com seu semelhante, assim como ninguém é tão 
ignorante ao ponto que não possa ensinar algo ao próximo.” 

 - DEDICAÇÃO E PERSEVERANÇA: O T.F.A. estimula que 
todos exercitem esses dois atributos, pois quando o Ser é 
dedicado e perseverante, acaba atingindo um grau onde nada se 
faz impossível. É através dessas propriedades que se corrige 
aquilo que uma vez foi errado, que se faz útil a si mesmo e aos 
seus semelhantes, que atinge as metas e objetivos traçados no 
plano evolutivo atual, por mais difíceis que estes venham 



 

4 
 

parecer. Dito isto, é interessantíssima a seguinte frase, que por 
muitos já deve ter sido ouvida: “O único fracasso é desistir”, ou 
seja, enquanto se é dedicado e perseverante, é possível alcançar 
o almejado. 

 - DOAÇÃO E CARIDADE: Dois ensinamentos importantes 
do T.F.A., quando é falado sobre doação e caridade, não deve ser 
entendido somente como questões referentes às coisas físicas e 
materiais (comida, roupas, dinheiro, etc.), mas também como 
doação voluntária de tempo, através de visitas, palavras, 
conselhos e encorajamentos aos semelhantes, isso é ser 
caridoso, isso é praticar a doação verdadeira. Fazer o que foi dito 
anteriormente é aceitar ser uma ferramenta que Deus usará 
para trazer paz, consolo e auxílio ao necessitado, é dizer sim aos 
propósitos benevolentes do Universo. 

 - COMPROMISSO: Sem o compromisso, as tarefas que 
são propostas não são bem feitas, por este motivo ele é um dos 
pilares da Filosofia Aymoriana. Por meio do comprometimento 
são desenvolvidos os pilares citados anteriormente, ao 
comprometer-se com o bem, com a verdade, lealdade e com a 
entrega pessoal no trabalho Universal do Bem, é inevitável que 
você se infle de dedicação, perseverança, doação, caridade e 
humildade. O compromisso auxilia o Ser a manter o foco, e por 
mais difíceis que sejam as provações do caminho, elas serão 
apenas obstáculos transpassáveis. 

 - PROSPERIDADE: São muitos os que afirmam que para 
sermos humildes e caridosos em relação ao próximo, se faz 
necessária a humildade financeira também. O T.F.A. discorda 
dessa afirmativa, pois o Universo não tem o desejo de que 
ninguém passe por sofrimentos desnecessários provindos da 
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falta de prosperidade monetária, muito pelo contrário, Ele quer 
que o ser humano seja o mais próspero possível, pois assim 
poderá exercer a doação e a caridade ao seus semelhantes sem 
que isso lhe cause qualquer problema, também poderá aprender 
e exercitar a humildade, pois deve ver que aquilo que possui não 
o faz melhor que ninguém. Para ajudar a um irmão, você não 
pode dar aquilo que não tem, seja isso pertinente a questões 
físicas, emocionais e espirituais, por exemplo, como você vai 
alimentar uma família vizinha se não possui alimento para a sua? 
É correto alimentar os outros e deixar seus filhos ou familiares 
passarem fome? Isso seria caridade, ou seria o egocentrismo em 
busca de ser chamado de benevolente? Por isso o Templo afirma 
a importância de se aceitar a prosperidade como uma virtude 
que deve ser buscada e almejada por todos, principalmente para 
os que querem praticar o bem. 

 

QUEM TRABALHA NO T.F.A.? 

 Os trabalhadores do Templo são compostos pelo 
Sacerdote físico, pelos auxiliadores físicos: Cambones, 
Curimbeiros e Médiuns; e também pelos Auxiliadores 
Espirituais: Orixás, Guias, Protetores e Anjos. 

 - SACERDOTE FÍSICO: Conhecido como Bruxo, é quem 
fundou o Templo Fraternidade Aymoriana. Tem como função 
auxiliar a quem precisar, o faz por meio de consultas, conversas, 
conselhos e doações de suprimentos básicos para aqueles que 
porventura atravessam situações críticas. Ainda zela pelo espaço 
como protetor físico e auxilia no desenvolvimento e evolução de 
Cambones, Curimbeiros e Médiuns por meio de aulas, palestras, 
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ensinamentos com materiais didáticos e exemplos práticos. 
Trabalha também como médium de psicografia (escreve os 
recados dos Seres Espirituais) e de incorporação (recebe e 
incorpora os Seres Espirituais para que possam atender aos 
necessitados, além de ajudarem no desenvolvimento mediúnico 
dos que estão iniciando o caminho da espiritualidade). 

 - CAMBONES: Também chamados de zeladores, podem 
ser médiuns no início de seu aprendizado espiritualista ou 
apenas indivíduos que não trabalham com faculdades 
mediúnicas, somente como apoio durante os atendimentos. A 
função dos mesmos é auxiliar no que for preciso no período que 
antecede, no durante e no final os atendimentos, entenda-se 
este auxílio como limpeza, preparo de alimentos, ou até mesmo 
buscando algo necessário a um Ser Espiritual que se encontra 
incorporado em terra (pembas, cigarro, charuto, vela, etc). 

 - CURIMBEIROS: São os grandes músicos do Templo, com 
diversos instrumentos como atabaques, chocalhos, berimbaus, 
caixas, pandeiros e etc., tem a função de entoar e tocar as 
melodias necessárias para o preparo do Templo para os 
atendimentos e também durante os mesmos. Eles tem a 
capacidade de, por meio dos pontos cantados (músicas), 
manterem a vibração energética do local em padrão positivo, 
facilitando a conexão entre os médiuns e os Seres Espirituais em 
seus devidos afazeres. 

 - MÉDIUNS:  São aqueles responsáveis por mediar o 
mundo espiritual e o mundo físico, por meio de psicografias e 
incorporações trazem mensagens de Mentores e outros Seres 
Espirituais para os seres carnais, também realizam trabalhos de 
passes energéticos e magnéticos para a harmonização e 
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equilíbrio do corpo, mente e espírito dos consulentes (quem 
busca auxílio). 

 - AUXILIADORES ESPIRITUAIS: São todos os Seres 
Espirituais que tem como missão trazer e fazer o bem aos irmãos 
encarnados, podem trabalhar trazendo mensagens ao plano 
físico incorporados em algum médium ou não. 

 

PRINCÍPIO DA IGUALDADE 

 O T.F.A. defende o ideal de que todos merecem um 
tratamento digno e de maneira igualitária, sem que haja 
privilégios, favores, preconceitos e/ou discriminações, 
independentemente da ascendência, descendência, sexo, 
orientação sexual, religião, descrença religiosa, idade, etnia, cor, 
raça, língua, grau de estudos, condição financeira e social, 
território de origem e convicções ideológicas, filosóficas e 
políticas do indivíduo. 

 

PRECONCEITO 

 A Filosofia Aymoriana critica e abomina qualquer que 
seja o tipo de preconceito, como defende o Princípio da 
Igualdade, nenhuma pessoa deve ser discriminada com base em 
qualquer característica física, mental e ou psicológica (cor, 
etnia/raça, idade, gênero, identidade de gênero, altura, 
características de desenvolvimento físico, deficiências físico-
motoras, deficiências de ordem mental, etc.).  
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 O T.F.A. é contrário a qualquer tipo de preconceito que 
tome como base o livre arbítrio de cada um, ou seja, a escolha 
partidária e religiosa, dentre outras questões pessoais, não 
podem e não devem ser motivo de desigualdade e desrespeito 
entre ninguém. 

 

VIDA 

 O T.F.A. considera e aceita a vida humana como algo 
inviolável, assim sendo, o homicídio não é aprovado pela Ordem. 
Atentar contra a vida de um semelhante é algo que não deve ser 
considerado por ninguém, Deus concedeu e permitiu a vida de 
todos, quem somos nós para agirmos contra a vontade do 
Mestre do Universo? Só ele detém o saber e o direito sobre a 
vida de cada um. Sob os mesmos termos, o Templo Fraternidade 
Aymoriana é contrário à pena de morte, seja ela por qualquer 
motivo, todos têm direito à vida. 

 

ABORTO 

 O T.F.A. é contra a prática do aborto. É entendido que a 
partir da concepção da vida pré-embrionária, já existe um 
Espírito que almeja por evolução. Os progenitores, sozinhos ou 
com auxílio de terceiros para cometer o aborto, estão 
transgredindo a Lei Divina, impedindo que o Espírito que viria 
desta gestação passe pelas provações e experiências necessárias 
para sua evolução. Existem tantos métodos que podem ser 
usados para prevenir uma gravidez indesejada, que é um 
absurdo atentar contra uma criança em formação. O que a 
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sociedade, principalmente a parte jovem, precisa entender é 
que um ato sexual impensado, que visa somente satisfazer as 
partes íntimas, sem compromisso, pode acarretar em um filho, 
e este é seu até o fim de vossas encarnações. 

 O Templo não apoia o aborto mesmo que a gravidez seja 
fruto de um estupro, ninguém tem o direito sobre a vida de 
outro Ser, em hipótese alguma. O feto não tem culpa se proveio 
de uma violência sexual, o que acontece é que o Espírito que ali 
virá encontrou nessa mãe uma maneira de evoluir 
espiritualmente enquanto encarnado, cabe à essa mulher 
aceitar a criança, amá-la e protegê-la. 

O mesmo deve ser pensado na hora em que se descobre 
que o bebê pode nascer portando algum tipo de deficiência, a 
culpa não é dele, e ele deve ser benquisto e acolhido, o Universo 
e os Seres Espirituais irão prover tudo o que for necessário para 
que os pais e a criança possam completar essa caminhada. 

No entanto, o T.F.A. ressalta que, no caso de ocorrer ou 
ter ocorrido um aborto intencional, independentemente do 
motivo, o Templo e seus integrantes não condenarão ou julgarão 
os indivíduos envolvidos, os mesmos serão tratados com carinho 
e respeito segundo a Lei da Igualdade, recebendo orientação, 
aconselhamento e conforto espiritual. A Ordem defende que 
cada Ser possui a oportunidade de livre escolha, mesmo que esta 
não seja correta perante o Universo e, neste caso, caberá ao(s) 
indivíduo(s) responderem às Leis Cármicas assim que o Cósmico 
achar pertinente.  

 Agora, quando se trata de um aborto espontâneo, muitos 
pais acabam se culpando por diversos motivos, mas esse tipo de 
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aborto foi uma escolha que não coube à eles, e sim ao Espírito 
que viria a encarnar e ao Universo, é bem diferente daquele 
causado intencionalmente. Explicando, o Espírito que dali 
nasceria, não encontrou as condições necessárias para sua 
evolução no determinado momento e, com a permissão Divina,  
ele pode optar por nascer algum tempo depois na mesma família 
ou até mesmo em outra; também pode acontecer o contrário, o 
Espírito, por uma orientação Superior, percebe que não poderá 
cumprir o que os pais necessitam para evoluir e assim postergar 
o nascimento ou escolher outra família que possa contribuir com 
as Leis Cármicas. Ainda existem os casos que os pais tem que 
passar por essa experiência para aprenderem alguma coisa 
visando suas evoluções, o T.F.A. aconselha e auxilia 
espiritualmente todos os casos anteriores. 

 

HOMICÍDIO, SUICÍDIO, EUTANÁSIA E DISTANÁSIA 

 O T.F.A. valoriza e respeita a vida em seus aspectos 
espirituais e terrenos, por isso é entendido pela Ordem que a 
passagem (falecimento) deve ocorrer de forma natural, 
respeitando a Lei do Carma e os aprendizados importantes que 
o Espírito em questão teve de ter. 

 A Filosofia Aymoriana é contra o ato de abreviar 
voluntariamente a própria vida (suicídio) ou a vida de um 
semelhante (homicídio), somente Deus sabe o momento correto 
do desencarne de qualquer indivíduo, não cabendo a ninguém o 
direito de alterar isso.  

A Ordem é contra findar a vida de quem quer que seja, 
mesmo se sabendo que a morte é algo inevitável e a pessoa se 
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encontre em grande sofrimento (como por exemplo, casos de 
doenças terminais ou de acidentes gravíssimos sem chances de 
recuperação), a Eutanásia cometida por segundos ou terceiros – 
mesmo como ato de piedade e altruísmo – é tida pelo T.F.A. 
como um ato contra o direito à vida, atrapalha a evolução do 
Espírito e age contra a vontade do Mestre do Universo, é, 
espiritualmente falando, um tipo de homicídio.  

A distanásia, que busca prolongar a vida por tratamentos 
extraordinários e a Ortonásia (decisão de não aceitar se 
submeter a qualquer sorte de tratamentos paliativos), do ponto 
de vista clínico, espiritual e legal, não ferem o conceito de direito 
à vida, porque o ser encarnado é livre para optar participar ou 
não de tratamentos e cirurgias, não importando a classe de risco 
dos mesmos. 

 

INTEGRIDADE PESSOAL 

 O T.F.A. defende a ideia de que a integridade, tanto física 
quanto moral, é um direito de todos, sendo este inviolável. 
Ninguém pode ou deve ser submetido a situações de maus 
tratos e/ou penas cruéis e desumanas, com o intuito de degradar 
o ser, tais como torturas físicas e psicológicas/morais. 

 

SEXO E ESTUPRO 

 O sexo é um presente Divino, o T.F.A. defende que este 
deve ser praticado com cautela, pois é um ato responsável por 
aproximar duas almas, no momento de sua prática, as energias 
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se tornam uma e se desnudam, é o momento em que o ser 
humano deve se entregar por inteiro e receber a entrega da 
outra parte também. 

 A Ordem defende que o sexo pode ser praticado para 
realização de prazer e para procriação entre duas pessoas, sejam 
elas do mesmo sexo ou não, porém, este deve ser um ato 
consentido pelos envolvidos, a violação sexual contra a vontade 
do semelhante (estupro), é considerada um ato abominável, fere 
os direitos de integridade pessoal e o respeito pelo ser humano, 
seja ela entre indivíduos dentro do matrimônio ou não. 

 

FAMÍLIA 

 O T.F.A. tem grande apreço pela família, considera que é 
um dos meios em que mais se pode aprender e evoluir enquanto 
neste plano terreno. É nela onde se deve receber – e também 
dar – as bases para uma formação completa do ser humano, com 
amor, carinho, incentivo ao bom caráter e auxílio no 
desenvolvimento de virtudes. 

 A família, independentemente de sua classe social, grau 
de conhecimento, etnia e quantidade de integrantes, deve ser 
respeitada e preservada física, moral e espiritualmente a todo 
custo.  

A Filosofia Aymoriana defende que a ancestralidade deve 
ser vista como algo digno de orgulho e reverência, pois a 
possibilidade de evoluirmos no agora é graças às almas que 
vieram anteriormente. 
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 O Templo Fraternidade Aymoriana reconhece e aceita 
como família: a união de indivíduos com o mesmo propósito e 
que querem evoluir e crescer juntos, que querem constituir o 
que é entendido como lar, sejam esses indivíduos do mesmo 
gênero sexual ou não. 

 

CASAMENTO 

 O Templo defende que o casamento deve ser realizado 
com base no amor e no livre arbítrio, onde o casal escolhe estar 
junto, sendo orientado e acolhido espiritualmente, isso 
independe da orientação sexual do casal, de sua etnia, grau de 
instrução, posição social e religião. 

 Na visão da Ordem, a bissexualidade, homossexualidade, 
heterossexualidade, intersexualidade e a transexualidade são 
irrelevantes perante o casamento. É reservado a todos os casais, 
direitos iguais de matrimônio, sendo respeitadas as 
peculiaridades de cada relação. O T.F.A. apoia o casamento 
religioso e também o ecumênico (onde várias religiões são 
envolvidas), pois ambos funcionam como base espiritual para a 
família. O direito de matrimônio também é dado àqueles que já 
se divorciaram. 

 

DIVÓRCIO 

 O Templo Fraternidade Aymoriana não incentiva o 
divórcio, defende que o casal deve trabalhar suas diferenças 
para chegar em um consenso e respeito mútuo, redescobrindo 
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o sentimento de amor um pelo outro. Porém, o T.F.A. não 
compactua com relacionamentos aparentemente felizes, com o 
espírito abalado por sofrimento, raiva, desrespeito e falta de 
amor, pois isso pode causar riscos à integridade física, intelectual 
e espiritual, podendo, inclusive, traumatizar um ou ambos os 
cônjuges, seus amigos e familiares. Por isso respeita o divórcio 
nesses casos e prestará apoio espiritual à ambos os indivíduos 
que saíram da relação, sem julgar um ou outro, sem escolher 
lados. 

 É importante que em todos os casos seja pedida a 
orientação dos Seres Espirituais, pois eles podem aconselhar 
com uma sabedoria fora de nossa realidade, lembrando que 
todos os casos são diferentes entre si e o que viria a ser um ótimo 
conselho a um determinado casal, poderia ser péssimo a outro. 

 

GRAVIDEZ 

 O T.F.A. respeita a gestante e presta todo o auxílio 
espiritual que ela e o Espírito prestes a encarnar necessitam. 
Defende que a mãe deve nutrir uma boa gestação, cuidando da 
alimentação e da saúde, evitando bebidas alcoólicas e 
substâncias de ordem química (drogas, sejam elas lícitas ou 
ilícitas) para não gerar um mau desenvolvimento do feto. 

 

PRESERVATIVOS E MÉTODOS CONTRACEPTIVOS 

 Cada indivíduo deve saber escolher o momento correto 
de gerar outra vida que será sedenta por cuidado, amor, carinho, 
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compreensão, educação e orientação ao longo de sua 
encarnação, por isso o T.F.A. apoia e incentiva o uso de 
preservativos e métodos eficazes para prevenir a gravidez 
indesejada. Também defende e acha prudente o uso de 
preservativos para evitar e proteger os indivíduos de doenças 
sexualmente transmissíveis. 

 A Filosofia Aymoriana aceita e respeita o livre arbítrio do 
Ser, o planejamento familiar e o controle de natalidade. 

 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 

 A Ordem não admite qualquer tipo de violência 
doméstica, seja ela praticada por quaisquer motivos e contra 
qualquer integrante da família (independentemente de gênero, 
idade, cor, etc.).  O T.F.A. defende que a família deve trabalhar a 
aceitação das diferenças, prezando pelo respeito mútuo e pela 
convivência harmônica entre seus indivíduos. 

 

PEDOFILIA / MAUS TRATOS 

 O T.F.A. condena qualquer ato que atente contra a 
integridade física, moral e intelectual da criança e do 
adolescente, não permite a pedofilia praticada por todo e 
qualquer meio (físico e/ou virtual).  

As pessoas que praticam tais atos necessitam 
urgentemente de orientação psicológica e auxílio espiritual, mas 
isso não as exime de serem submetidas à aplicação das leis civis 
e criminais vigentes onde quer que se encontre. 
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FERTILIZAÇÃO ASSISTIDA E ADOÇÃO 

 O Templo Fraternidade Aymoriana não apoia a 
fertilização assistida, pois entende que algumas pessoas vieram 
para evoluir neste plano sem a característica de serem férteis 
naturalmente ou de gestarem uma criança, isso pode se tratar 
de Carma ou de uma diretriz evolutiva para a presente 
encarnação. No entanto, mesmo não apoiando, a Ordem 
respeita quem decide realizar o procedimento e proverá todo 
tipo de auxílio intelectual e espiritual que a família venha a 
precisar. 

 Um dos meios alternativos de se ter um filho sem que se 
seja fértil naturalmente é a adoção. O T.F.A. se posiciona 
favoravelmente e incentiva este ato. Porém, é necessário que os 
indivíduos que optarem por esse meio tenham bastante cautela 
e firmeza na decisão, pois o acolhimento da criança deve ocorrer 
em todos os aspectos: físicos, morais e espirituais.  

Os pais devem agir com respeito e carinho mesmo 
sabendo que a criança não é fruto de seu sangue, inserindo a 
criança/adolescente na família e na sociedade. Trata-se aqui do 
amor incondicional, aquele que não tem e não precisa de 
explicações, apenas existe.  

 O Templo defende o mesmo direito de adoção às partes 
de pais e mães homossexuais, heterossexuais, bissexuais, 
intersexuais e transexuais. A grandeza do ato adotivo não para 
na condição sexual e de gênero, vai além, é encarado como 
auxílio a um Espírito em seu resgate e evolução cármica, 
provendo melhores condições materiais e emocionais para sua 
educação e desenvolvimento. 
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PROSTITUIÇÃO 

 Por mais que existam indivíduos que alegam ser 
necessária a sua prostituição, seja ela para sustendo dos filhos 
e/ou por outros motivos, o T.F.A. não apoia este ato, pois é uma 
banalização de um presente Divino (o sexo), que tem por 
objetivo aproximar duas almas com o intuito de se entenderem, 
evoluírem e de compartilharem energias, podendo até mesmo 
gerar novas vidas. Vale ressaltar que apesar da posição da 
Ordem sobre o tema, ela pretará auxílio e orientação moral e 
espiritual a quem optou por praticá-lo, independentemente do 
motivo que tenha levado o indivíduo a isso.  

O Templo não apoia nenhum tipo de ato que se aproveite 
de outro Ser, seja no âmbito moral, sexual/físico e/ou espiritual, 
não importando se recebe financeiramente ou não para praticá-
lo. 

 

ORIENTAÇÃO SEXUAL E IDENTIDADE DE GÊNERO 

 Os princípios do Templo Fraternidade Aymoriana tratam 
a todos os seres humanos como irmãos espirituais, aceitando 
toda e qualquer identidade de gênero e orientação sexual dos 
mesmos.  

No Templo é acolhido o Espírito, não a sexualidade ou o 
gênero. Como a discriminação e o preconceito são abominados 
pela Ordem, é fundamental que se respeite a condição 
existencial de cada um, pratique este a bissexualidade, 
homossexualidade, heterossexualidade, transexualidade ou 
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intersexualidade, pois isso é questão íntima e pessoal de cada 
Ser, não devendo ser julgada. 

 O que o T.F.A. aconselha é: a decisão pessoal de cada 
indivíduo deve ser mantida em sigilo, orientando que somente 
os mais próximos saibam sobre sua inclinação/orientação sexual, 
pois os outros (sociedade em geral) devem ver o indivíduo de pé, 
devem reconhecer suas habilidades e competências sem julgá-
lo pelo que faz deitado e entre quatro paredes (entenda-se como 
sexo).  

Apesar do conselho que a Filosofia Aymoriana defende, 
ela não condena ou discrimina quem opte por “levantar a 
bandeira” sobre sua sexualidade (de qualquer natureza), 
somente orienta os Seres que isso não deve ser um motivo de 
luta para reconhecimento pessoal, esse reconhecimento deve 
vir do caráter, da dedicação e das aptidões de cada um.  

 O Templo enxerga a sociedade como estando em um 
período de transformação, preparação e adaptação para a 
aceitação completa das opiniões e orientações sexuais de seus 
semelhantes. Nos dias atuais ainda existe um tabu e um 
preconceito gratuito quando se toca no assunto de sexualidade, 
por isso a Ordem orienta que quanto menos os outros souberem 
sobre a inclinação e orientação sexual de cada um, mais 
prestarão atenção nos atributos e qualidades pessoais dessas 
pessoas, deixando a parte sexual em segundo plano, com 
nenhuma importância na hora de desenvolver uma amizade 
e/ou uma relação profissional. 
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A MULHER NO T.F.A. 

 O T.F.A. defende o direito de igualdade de todo e 
qualquer indivíduo, independentemente de seu gênero, sendo 
assim, a mulher deve ocupar qualquer posição na sociedade e no 
mercado de trabalho recebendo o mesmo tratamento e respeito 
que um homem. As mulheres, no T.F.A. podem ocupar todos os 
níveis hierárquicos, doutrinários e ritualísticos existentes no 
mesmo. 

 

CRIANÇAS E IDOSOS NO T.F.A. 

 Conforme estipulado na Convenção dos Direitos da 
Criança, o T.F.A. defende que as decisões que digam respeito a 
qualquer criança, devem ser tomadas levando em conta o 
melhor resultado possível e considerando suas peculiaridades 
como pessoa em formação e desenvolvimento. 

 O Templo apoia a presença das crianças em seus 
atendimentos e sessões, pois é um processo que contribuirá 
para a formação e conhecimento espiritual das mesmas, 
incentiva que a elas seja mostrada a importância da verdade e 
do caráter, concedendo-lhes sempre o livre direito de optar por 
suas crenças filosóficas e religiosas. 

 A Ordem defende que os idosos podem e devem ter 
acesso aos recursos da sociedade que concernem em educação, 
cultura, recreação e espiritualização, sendo assim, apoia e 
incentiva sua presença no Templo. O indivíduo idoso deve ser 
tratado de forma justa e respeitosa, independentemente da sua 
idade ser avançada. 
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DEFICIENTES NO T.F.A. 

 No T.F.A., nenhuma pessoa portadora de deficiência 
congênita ou adquirida, seja ela de ordem física, sensorial e/ou 
intelectual deve ser privada do acolhimento espiritual e, se é do 
interesse da mesma, pode e deve fazer parte das atividades do 
Templo sem receios, pois a mesma não será discriminada ou 
ridicularizada por suas capacidades e características. 

 A Ordem compreende que as deficiências não significam 
uma limitação do espírito, e sim da carne, ou seja, as limitações 
carnais se tornam nulas quando se trata de espiritualidade. 
Como disseminador do amor Divino, o Templo não permite que 
ninguém restrinja ou desmereça as condições físicas, 
intelectuais e/ou mentais de seu semelhante, respeitando assim, 
a Lei da Igualdade. 

 

DROGAS, BEBIDAS E VÍCIOS 

 Todos que recorrerem ao Templo Fraternidade 
Aymoriana encontrarão auxílio e assistência sem que se olhe seu 
gênero, raça, cor, idade, orientação sexual, etc. Portanto, o 
dependente químico, o alcoólatra e aquele que desenvolve 
outros vícios (de sexo e jogos, por exemplo), não podem ser 
tratados de maneira preconceituosa e discriminatória, pelo 
contrário, devem ser tidos como irmãos espirituais e devem 
receber todo o auxílio de que precisam sem diferenciação de 
qualquer outro indivíduo. 

 O T.F.A. defende a vontade e o livre arbítrio do ser 
humano em buscar tratamento espiritual ou não. Durante os 
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tratamentos, deve ser respeitada a ordem, o grau de 
dependência e o lado psicológico do indivíduo, a atenção e o 
auxílio espiritual devem ser fornecidos tanto para o dependente 
quanto para sua família. 

 

CARMA E DARMA 

 O T.F.A. aceita e difunde a ideia do Carma e do Darma, na 
qual Carma se trata de algo que o Espírito fez e acabou se 
achando em dívida com o Universo e com sua própria evolução, 
sendo necessário que expie essa falta por meio de provações e 
dificuldades ou através de bençãos demasiadas (o que também 
é uma provação, de humildade por exemplo). Já o Darma, se 
trata de bonanças que o Espírito recebe de “crédito” com o 
Universo (por ter agido corretamente em alguma situação), 
podendo recebê-las em momentos difíceis ou em momentos 
que precisa de uma motivação a mais. 

 A Filosofia Aymoriana ainda defende que o Carma pode 
se transformar em Darma e vice e versa, tudo depende de como 
o Espírito encarnado vai agir com o livre arbítrio a ele concedido 
e como vai encarar situações que o provem ou abençoem. 

 

REENCARNAÇÃO E MORTE 

 O Templo Fraternidade Aymoriana acredita na 
reencarnação e a entende como mecanismo de expiação para o 
Espírito evoluir e chegar mais próximo de sua fonte de vida 
(Deus). A morte é vista pelo T.F.A. como uma passagem para 
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outro plano (o espiritual), no qual a evolução será continuada e, 
se necessário, usará a ferramenta da reencarnação para retornar 
ao plano terrestre. A morte não significa o fim do Espírito, este é 
imortal. 

 

CREMAÇÃO 

 O T.F.A. não rejeita a cremação, ela é legítima para todos 
os indivíduos que a desejam, porém é necessário que haja um 
período de pelo menos 72 horas de espera para a realização do 
procedimento, este é o tempo mínimo para que o desenlace 
entre o Espírito e o corpo físico que habitava seja saudável para 
a Alma. Tanto a cremação quanto o sepultamento, nada mais 
representam para o Espírito, que o desenlace mais veloz ou mais 
lento entre as estruturas físicas/espirituais tecidas durante o 
período de encarnação terrena. 

 

DOAÇÃO DE ÓRGÃOS 

 O Templo incentiva e apoia a doação de órgãos, seja ela 
feita em vida (rim e tecidos, por exemplo) ou depois da morte, 
respeitando a legislação que vigora em cada país.  

A Ordem defende que mesmo que não se tenha 
completado a separação física e espiritual entre o órgão e a Alma 
(como nos casos de morte cerebral, por exemplo), a 
Espiritualidade irá dispor de recursos que impeçam impressões 
penosas e sofrimentos desnecessários ao Espírito que está em 
processo de desencarne e que terá seus órgãos transplantados. 
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 A doação de órgãos não é um princípio contrário às leis 
da Natureza, pois visa beneficiar os semelhantes (com 
continuação saudável de vida) e o próprio Espírito (ao auxiliar o 
próximo, atinge uma diferente evolução consciencial). A mesma 
ideia é defendida pelo T.F.A. quando se trata de doação de 
sangue, de medula e de qualquer tecido orgânico que venha ser 
possível para auxiliar um semelhante. 

 

NATUREZA 

 O T.F.A. tem imenso respeito pela natureza e apoia a sua 
preservação. É ela que forma o plano terrestre para a evolução 
do Espírito e por isso todo tipo de cuidado para com ela deve ser 
incentivado. A Filosofia Aymoriana tem três grandes princípios 
de Harmonia para uma encarnação saudável, sendo eles: 
respeito para consigo mesmo; respeito para com seus 
semelhantes e seres espirituais; respeito para com o meio em 
que vive (natureza/meio ambiente). 

 

RELIGIÕES 

 Como já citado neste manifesto diversas vezes, o T.F.A. 
não discrimina ou ofende qualquer que seja a religião que o 
indivíduo opte por seguir. Todas devem possuir o mesmo 
propósito, o de religar o Ser em evolução ao seu Criador/Energia 
Suprema. Para participar das reuniões e atendimentos do 
Templo Fraternidade Aymoriana, não é necessário ser de uma 
religião específica, bem como não é necessário possuir qualquer 
religião.  
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O Templo também acolhe e auxilia quem tem o ateísmo 
como filosofia de vida, pois é um lugar que presta auxílio físico, 
moral e espiritual, sem que se exija a modificação das crenças 
dos indivíduos que o buscam. 

 

DÍZIMOS E OFERTAS 

 O T.F.A. não exige e não cobra dízimos e ofertas, ele deixa 
todos à vontade, para que procedam conforme o próprio 
coração e mente orientarem.  

A Filosofia Aymoriana defende que dizimar e ofertar 
devem ser práticas que o indivíduo escolha fazer livremente, 
para que se sinta conectado com o propósito que é realizar tais 
atos. Se para ele essa conexão vem através de ajudar alguém ou 
alguma instituição com peças de roupas, com medicamentos, 
com dinheiro ou outros produtos, o T.F.A. o orienta a assim 
proceder.  

 O Templo incentiva e apoia a busca pessoal e individual 
sobre o que é o dízimo e a oferta, pois defende que praticá-los é 
uma maneira de agradecer a Deus pelas bênçãos e pelo que o 
Universo concede a cada um. 

 

VEGETARIANISMO VS CONSUMO DE CARNES 

 O T.F.A. defende a Lei do livre arbítrio, cada indivíduo 
tem o poder de escolher aquilo que alimenta o seu próprio corpo, 
sendo assim, não defende e nem apoia o consumo de carnes ou 
o método vegetariano de alimentação, apenas respeita a 
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decisão de cada um e presta orientações físicas e espirituais em 
ambos os campos. 

 

LIVRE ARBÍTRIO 

 O Templo Fraternidade Aymoriana preza e defende o 
livre arbítrio de todos os seres dotados de consciência, Deus 
concedeu a vida e permite que cada indivíduo realize as escolhas 
que lhes forem pertinentes em qualquer circunstância que 
atravesse. É com base nessas escolhas que será desenvolvido um 
Carma ou um Darma, e é respeitando essas duas Leis que se 
obtém a evolução espiritual consciencial do Ser. É pertinente 
que se cite a conhecida máxima: “Tudo lhe é permitido, porém 
nem tudo lhe é aconselhado”. 

 O T.F.A. apoia a liberdade e a felicidade de todos os 
indivíduos, não compactuando com a ideia de amarrar ninguém 
aos seus princípios e filosofias, bem como não comunga com o 
uso de ameaças e violências para obtenção de qualquer 
interesse. O Templo preza pelo direito de “ir e vir” dos 
participantes e frequentadores do mesmo, bem como daqueles 
que o estão visitando pela primeira vez. 

 A Filosofia Aymoriana aceita estudos teológicos da 
mesma, desde que estes não venham carregados de desrespeito 
para com seus princípios, sendo assim, não permite ou tolera 
quaisquer ações tendenciosas que criem conflitos entre religiões 
e adeptos desta ou daquela filosofia. 

PAZ PROFUNDA! 


