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P  
 

ós, como membros missionários da Ordem Filosófica Mundial Vidya Yoga 
Ashram, assinamos esta Espístola Discipular a seguir concordando com todos 
os seus termos, artigos e parágrafos, reconhecendo nossa assinatura ao final 
diante de 2 (duas) testemunhas e do Conselho de Ética, Disciplina e do 
Conselho Superior de Mestres. Esta Espístola Discipular é um instrumento 

particular entre duas pessoas físicas, a saber: o Mestre Supervisor e o missionário 
supervisionado, os quais se identificam e assinam na parte final deste documento, 
caracterizadas desde já como DISCÍPULO SUPERVISIONADO e MESTRE 
SUPERVISOR. A Ordem Filosófica é apenas testemunha e mediadora desta relação. 
 

Nós, como membros da Filosofia Sagrada Raja Vidya, na atualidade desta época, 
estabelecidos hierarquicamente dentro da congregação Ordem Filosófica Mundial 
Vidya Yoga Ashram, na condição de missionários filiados, por livre e espontânea 
volição, entendemos que o Swami é o supremo presidente e grão-mestre maior, e deve 
ser o condutor da chama sagrada desta Nobre Filosofia Ancestral Raja Vidya às futuras 
gerações, juntamente com outros Gurus (mestres) e Acháryas (missionários) com ética, 
seriedade, competência, entrega, dedicação e obstinação; e neste solene momento, 
diante de todos os Rishis (sábios ancestrais e mentores espirituais), somos convidados 
a fazer a testificação dos NOSSOS VOTOS ESPIRITUAIS confirmando esta 
comunhão de pensamento e ação, de hoje para sempre, até quando meu íntimo e 
consciente desejo for de me manter vinculado à esta congregação filosófico-
espiritualista que só me ensina positivamente no caminho da Verdade, da ética, da 
compreensão, da paz. 
 
Art. 1o. – ORDEM FILOSÓFICA E SEUS OBJETIVOS – A Ordem Filosófica 
Mundial Vidya Yoga Ashram é pessoa jurídica registrada na condição de congregação 
filosófico-espiritualista, em conformidade com a Lei 10.825 publicada no Diário 
Oficial da União (DOU) de 23/12/2003. Possui personalidade própria de direito 
privado, assim como estruturação interna, funcionamento administrativo, ritualístico 
e doutrinário próprios, podendo atuar em todo o território nacional e no exterior 
(satisfeitas as exigências no estrangeiro), sendo vedado do Poder Público negar-lhe o 
reconhecimento ou registro de seus atos constitutivos e necessários ao funcionamento 
de sua congregação. A Ordem Filosófica atende o constante no art. 5o. da Constituição 
Federal de 1988, às observâncias dos princípios de legalidade, moralidade, ética, 

N 
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publicidade, economicidade e eficiência e não fará qualquer discriminação ou 
preconceito, estabelecendo as seguintes finalidades e missão filosófico-espiritual: 
 

Parágrafo 1O. - Estudar e praticar a milenar Filosofia Sagrada Raja Vidya. 
 
Parágrafo 2O. - Promover e realizar rituais sagrados chamados de Samskáras, 
entre eles: de nascimento, batismo, casamento, consagração e cremação, e 
outros. 
 
Parágrafo 3O. - Promover o espírito de fraternidade e compreensão entre todos 
os seus membros. 
 
Parágrafo 4O. - Ministrar cursos variados, formar grupos de estudo e 
seminários filosófico e teológicos denominados em sânscrito de Gurukúlas 
para a transmissão da Filosofia Sagrada e sua missão espiritual. 
 
Parágrafo 5O. - Realizar a formação filosófica e teológica doutrinal dos 
seminaristas, missionários e religiosos em ordem ao sacerdócio. 
 
Parágrafo 6O. - Preparar homens e mulherer para a transmissão da Filosofia 
Sagrada em todo o Brasil e exterior. 
 
Parágrafo 7O. - Outorgar títulos, comendas e condecorações especiais a 
membros e não-membros da Ordem. 

 
Art. 2O. - DEVERES E COMPROMISSOS DOS MEMBROS – Nós, como membros 
da Ordem Filosófica, discípulos da Filosofia Raja Vidya, nos comprometemos e 
aceitamos as seguintes condições: 

 
Parágrafo 1O. - Nós, como membros, entendemos que devemos cumprir as 
disposições estatutárias e regimentais da Ordem. Nós, como membros, 
aceitamos seguir os princípios da Sagrada Filosofia Raja Vidya, o presente 
estatuto acatando as decisões da Assembleia Geral, do Supremo Presidente 
Grão-Mestre e dos demais órgãos internos instituídos. 
 
Parágrafo 2O. - Nós, como membros, aceitamos de livre e espontânea vontade 
seguir estritamente o código de ética e acatar sempre as determinações do 
Conselho de Ética, Disciplina e Auto-regulamentação da Ordem para termos 
uma vida reta, digna e em consonância com a Constituição Federal e os 
Direitos Humanos, principalmente no uso da marca (logomarca) e dos 
símbolos que caracterizam a Ordem Filosófica e o Sistema Filosófico Vidya, a 
saber: 
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a) Somente membros credenciados à Ordem é que poderão obter autorização 
para uso dos nossos símbolos. Mas dependendo das circunstâncias, outras 
pessoas também poderão eventualmente ser autorizadas. 

b) Toda pessoa física ou jurídica deverá previamente solicitar por escrito a 
autorização da Ordem explicando com o máximo detalhes quando, onde e 
porque deseja utilizar as nossas marcas. 

c) Ninguém poderá usar as marcas e nossos símbolos sem autorização, sob 
hipótese alguma podendo ser notificado judicial ou extrajudicialmente e 
respondendo diante da Lei. 

d) Ninguém poderá redesenhar os nossos logotipos e símbolos. Uma vez 
obtida a autorização por escrito, faça a ampliação ou reprodução por 
processo fotográfico, numa tipografia. Nunca permita os executores de 
projetos ou serviços redesenhar nossas marcas. Caso contrário, eles e o 
solicitante da autorização serão notificados e não hesitaremos em ir à Juízo 
para exigir retratação e indenização por danos morais da parte do 
responsável pela má reprodução e/ou distorção das nossas marcas. 

 

Parágrafo 3O. - Nós, como membros, concordamos que deveremos colaborar 
sempre para que a Filosofia Sagrada Raja Vidya alcance seus objetivos nobres e 
mais elevados de seguir a Verdade, levar o conhecimento espiritual e despertar 
a consciência em todos os seres humanos. 
 
Parágrafo 4O. - Nós, como membros, entendemos e estamos conscientes de 
que todos os membros da Ordem atuam voluntariamente e participam como 
missionários colaborando sem nenhum vínculo empregatício, sem horário de 
trabalho pré-estabelecido, sem nenhuma relação trabalhista envolvida. 
Entendemos e aceitamos que devemos fazer nossa contribuição voluntária e 
espontânea em benefício da sociedade e, consequentemente, da humanidade. 
 
Parágrafo 5O. - Nós, como membros, entendemos que devemos pagar 
pontualmente as contribuições mensais em forma de doações voluntárias para 
a manutenção da Ordem e seus membros. 
 
Parágrafo 6O. - Nós, como membros, entendemos que devemos viver em 
conformidade com o nosso próprio estado de vida, em nosso próprio 
ambiente e em nosso próprio trabalho, a espiritualidade e a Antiga Cultura 
promovida pela Ordem Filosófica. 
 
Parágrafo 7O. – Nós, como membros, não poderemos fazer vídeos e/ou aulas 
com ou sem fins lucrativos, sem autorização formal e escrito à Presidência da 
Ordem, sob pena de notificação judicial ou extrajudicial. 
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Art. 3O. –  DIREITOS DOS MEMBROS DA ORDEM – Nós, como membros da 
Ordem Filosófica e praticantes da Filosofia Raja, entendemos os nossos direitos como 
participantes desta congregação, a saber: 

 
Parágrafo 1O. - Desfrutar do apoio e de todos os serviços voluntários e 
missionários oferecidos pela Ordem e Comunidade.  
 
Parágrafo 2O. - Propor a inclusão de novos membros. 
 
Parágrafo 3O. - Levar convidados para as reuniões que forem abertas. 
 
Parágrafo 4O. - Participar do Convênio Internacional de Fraternidade e Mútuo 
Apoio da Ordem. 
 
Parágrafo 5O. - Participar dos cursos de formação em filosofia e teologia da 
Ordem. 

 
Art. 4o. – O QUE É A EPÍSTOLA DISCIPULAR – Este documento é uma publicação 
interna da Ordem, um regimento específico que só deve interessar aos seus membros 
internos missionários (discípulos e instrutores), aqueles que pretendam lecionar e 
transmitir a missão filosófica-espiritual de forma voluntária e espontânea, e não poderá 
ser transmitida e nem divulgada para fora da Ordem, sob pena de advertência ou outras 
penalidades pelo Comitê de Ética e Discíplica e Auto-regulamentação (CEDA) da 
congregação. Esta Epístola Discipular não tem como objetivo complicar, tolher ou 
complicar, mas sim esclarecer e orientar a condução dos missionários no trabalho 
voluntário e espiritual da Ordem. 
 
Art. 5o. –DISCÍPULO, MISSIONÁRIO E INSTRUTOR – Os membros discípulo, 
missionário e instrutor aparentemente confundem-se na teoria, mas na prática são 
completamente diferentes em suas áreas de atuação. Todos atuam de forma espontânea 
e voluntária, sem vínculo de nenhuma relação trabalhista com a Ordem Filosófica. 
Todos têm ciência e estão de acordo com esta premissa. Todos os membros acima 
citados tem personalidade própria e independente, e seus ganhos, salários e 
rendimentos provém de outras fontes que não são da Ordem Filosófica, mas sim de 
suas profissões e ofícios próprios.  
 

Parágrafo 1o. – A palavra discípulo se refere a um estudante, aprendiz ou 
seguidor que “pede disciplina”. O discípulo pode ser missionário ou seguidor. 
É impossível ser discípulo ou seguidor de alguém e não acabar ficando parecido 
com aquela pessoa que seguimos. No Evangelho de Lucas (6:40), está escrito: 
“O discípulo não está acima do seu mestre, mas todo aquele que for bem preparado será 
como o seu Mestre”.   
 

Parágrafo 1o. – Se for discípulo missionário refere-se aquele membro que 
recebeu formação específica em um seminário filosófico-teológico                       
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denominado em sânscrito Gurukúla, graduou-se como Instrutor, e adquiriu 
instruções sobre a missão propagando a doutrina da Filosofia Sagrada Vidya e 
multiplicando os ensinamentos sagrados e espirituais fazendo crescer o número 
de seguidores. O discípulo missionário é um instrutor. 
 
Parágrafo 2o. – O discípulo seguidor é apenas um membro que segue a filosofia 
e aplica seus princípios em sua vida e em sua família, não fez seminário 
filosófico-teológico para graduação e não é instrutor, mas apenas um praticante. 
  

Art. 6o. – DETALHAMENTO MISSIONÁRIO – Esta Espístola Discipular nos 
custou muito trabalho e dedicação tornando-se imperativa onde colocamos instruções 
mínimas indispensáveis para erradicar equívocos crônicos anteriormente cometidos 
por outros membros bem inteligentes, mas bem desatentos. A desatenção pode, às 
vezes, levar a sérias consequências e problemas administrativos e econômicos.  
 

Parágrafo 1o. – Todo discípulo missionário é um instrutor. 
Parágrafo 2o. – Todo discípulo missionário deve ter um supervisor hierárquico 
salvaguardando os ensinamentos e a doutrina filosófico-teológica para que não 
tenha misturas e não se perca com o tempo. 

 
Art. 7o. – Todos os discípulos missionários, de qualquer categoria, para exercem a 
missiologia, o instrutorado e seu trabalho deverão ter obrigatoriamente um supervisor 
direto.  
 

Parágrafo 1o. – O Supervisor deverá ser indicado pelo próprio supervisionado, 
o qual deverá escolher um profissional mais antigo e cuja ascendência sobre si 
seja reconhecida por ambos e endossada pela Ordem Filosófica e homologada 
pelo Conselho Superior de Mestres. 

 
Parágrafo 2o. – O Supervisor deverá ser forçosamente considerado Mestre do 
missionário supervisionado. Se o instrutor ainda não for mestre e, porventura 
já tiver sido escolhido espontaneamente por outros discípulos para ser seu 
supervisor, passará imediatamente para a categoria de contramestre (Achárya) 
e deverá preencher os requisitos para tornar-se Mestre no prazo determinado 
pelo Conselho Superior de Mestres. Se dentro do prazo determinado o 
contramestre não preencher os requisitos exigidos, não poderá mais 
supervisionar e deixará a condição de contramestre voltando a ser instrutor, 
passando o missionário supervisionado para outro Mestre Supervisor. 
 
Parágrafo 3o. – Casos omissos desta Epístola Discipular e em casos de dúvidas, 
será consultado o Conselho Superior de Mestres e a Presidência para resoluções 
finais. 
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Parágrafo 4o. – O Mestre Supervisor também poderá não aceitar a indicação e 
recusar o futuro discípulo supervisionado. Neste caso, o discípulo deverá 
indicar outro Supervisor à Ordem e ao Conselho Superior de Mestres, e assim, 
sucessivamente, até que seja aceito por um Mestre, sem o qual não poderá 
receber a sua nomeação como missionário supervisionado. Este procedimento 
e outros deverão ser formalizados por escrito e registrados.  

 
Art. 8o. – O Supervisor, por sua vez, só poderá ser aceito para desempenhar essa função 
(Mestre Supervisor), caso ele mesmo tenha um outro Mestre Supervisor 
hierarquicamente acima dele, da mesma linhagem, dando suporte da mesma forma, 
credenciado pela Ordem e homologado pelo Conselho Superior de Mestres. 
 
Art. 9o. – No momento em que o Supervisor romper ou interromper com sua relação 
com o seu próprio Mestre Supervisor, estará automaticamente impedido de continuar 
sendo, por sua vez, Mestre Supervisor deste e de todos os demais missionários que 
estejam sob a sua tutela. 
 

Parágrafo Único – A partir deste momento, todos os missionários 
supervisionados pelo Mestre Supervisor faltoso passarão automaticamente para 
a supervisão do Mestre Supervisor hierarquicamente acima dele. 

 
Art. 10o.  – O Mestre Supervisor tem o pleno direito de advertir e admoestar o 
missionário supervisionado, sempre que julgar necessário, bem como, em casos 
extremos, requerer à Ordem Filosófica e ao Conselho Supervisor de Mestres a sua 
exoneração do cargo. 
 

Parágrafo 1o. – Neste caso, o missionário supervisionado será conduzido ao 
Conselho de Ética, Disciplina e Auto-regulamentação e poderá receber:  
(a) advertência, (b) suspensão ou (c) cassação. 
 
Parágrafo 2o. – Ambos, supervisor e supervisionado, ficam sujeitos ao código 
estrito de conduta e ao Conselho de Ética e Disciplina, acatando desde já, 
previamente, todas as suas determinações. 
 
Parágrafo 3O. - Ao missionário supervisionado cumpre acatar com humildade 
as observações, advertências, instruções, correções, repreensões e admoestações 
do seu Mestre Supervisor, e este, deverá tratar seu discípulo supervisionado com 
carinho, afeto, respeito e humanidade. 

 
Art. 10o. – O Mestre Supervisor se compromete a prestar assistência, orientações, 
aconselhamentos e esclarecimentos de ordem técnica, profissional, filosófica, teológica 
e espiritual que sejam solicitadas pelo missionário supervisionado, desde que este vá 
até o Mestre Supervisor pessoalmente ou por telefone. 
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Parágrafo 1o. – Cabe ao Mestre Supervisor selecionar as informações 
transmitidas ao seu missionário supervisionado, de acordo com o estado de 
evolução, compreensão, maturidade, conhecimento e merecimento dele 
(supervisionado). 
 
Parágrafo 2o. – É direito de o Mestre Supervisor salvaguardar os ensinamentos 
que estejam fora e além do desenvolvimento ou do mérito do missionário 
supervisionado, bem como os que estiverem fora ou além de sua compreensão, 
competência técnica do Mestre Supervisor. 

 
Art. 11o. – O missionário supervisionado fará uma contribuição mensal e espontânea 
denominada Dashamansa (dízimo) ao seu Mestre Supervisor.  
 

Parágrafo 1o. – Enquanto o Dashamansa (dízimo) aponta nossa gratidão, as 
ofertas (Puja) servem para tirar o egoísmo do nosso coração e nos ajudam a 
colocar nossa confiança não no dinheiro, mas no ABSOLUTO e nas leis 
espirituais. “Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por 
obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria.” (2 Coríntios 9:7). 
 
Parágrafo 2o. – O Dashamansa (dízimo) é definido com valor de 10% (dez por 
cento) de todo o seu ganho mensal e que será pago ao Mestre Supervisor para o 
seu sustento e manutenção de sua vida.  
 

“Há quem dê generosamente, e vê aumentar suas riquezas;  
outros retêm o que deveriam dar,  

e caem na pobreza.” 
(Provérbios 11:24) 

Parágrafo 3o. –  Dízimo é a doação de um décimo da renda da pessoa para o 
Mestre Supervisor. Esse mandamento é conhecido desde os tempos do Velho 
Testamento. (Malaquias 3:10)  

Parágrafo 4o. –  Os dizimos são pagos em particular, e as informações a respeito 
das doações são estritamente confidenciais.  

“Pois onde estiver o seu tesouro, aí  
também estará o seu coração.” 

(Mateus 6:21) 

Parágrafo 5o. –  O jejum, é outro aspecto da Espístola Discipular e que sempre 
foi uma característica da verdadeira Eclésias (congregação), é uma oportunidade 
de renovação espiritual e de aproximação com o ABSOLUTO e os mentores 
espirituais.  
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Art. 12o. – O missionário supervisionado tem obrigação e responsabilidade de 
contribuir mensalmente ao seu Mestre Supervisor, diretamente na sua conta bancária, 
enviando seu comprovante de depósito bancário diretamente para seu correio 
eletrônico (e-mail) ou pelo correio convencional. 
 
Art. 13o. – Se o Mestre Supervisor elegantemente recusar-se a receber o Dashamansa 
(dízimo), assim mesmo, o missionário supervisionado deverá efetuar a sua contribuição 
mensal e deverá informar ao Mestre Supervisor hierarquicamente acima de seu Mestre 
para que ele seja advertido. 
 
Art. 14o. – Ambas as partes, Mestre Supervisor e missionário supervisionado deverão 
assinar esta Espístola Discipular e zelar pelo cumprimento estrito de todas as suas 
cláusulas. Se o Mestre Supervisor se recusar a receber a contribuição (Dashamansa), 
seja por qual motivo for, estará sujeito à penalidade máxima que o fará perder o direito 
à Supervisão. Neste caso, todos os seus missionários supervisionados passarão 
automaticamente à supervisão do seu Mestre Supervisor imediato.  
 

Parágrafo 1o. –  O Dashamansa é um sistema que permite que cada missionário 
comece, em pouco tempo, a ter a garantibilidade de Artha e, 
consequentemente, que possa não ter mais preocupações de ordem econômico-
financeira, dependendo para isso apenas de sua própria vontade. 
 
Parágrafo 2o. –  O Dashamansa não servirá apenas para o Mestre Supervisor, 
mas permitirá o Mestre ajudar e beneficiar aqueles discípulos da comunidade 
que estiverem em dificuldades financeiras, auxiliando na compra de alimentos 
para ele e sua famíla, auxiliando na resolução de assuntos de Artha, onde 
cumprirá seu dever para com sua família e para com a sua vida. 

 
Art. 15o. – Ambas as partes, Mestre Supervisor e missionário supervisionado 
comprometem-se a agir de acordo com as Leis Federais, Estaduais e Municipais em 
vigor. 
 
Art. 16o. – Ambas as partes, Mestre Supervisor e missionário supervisionado devem 
estar inscritos como profissionais autônomos e pagar o Imposto sobre Serviços (ISS) da 
sua cidade. 
 
Art. 17o. – Igualmente, ambos devem incluir na sua declaração de Imposto de Renda 
os pagamentos e rendimentos efetuados nesta Espístola Discipular. 
 
Art. 18o. – A Ordem Filosófica Mundial Vidya Yoga Ashram não toca nas 
contribuições nem aceita ser a intermediária de quaisquer pagamentos, contribuições, 
doações (Dashamansa) ou ofertas. Esta Espístola Discipular é um instrumento 
particular entre duas pessoas físicas, a saber: o Mestre Supervisor e o missionário  
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supervisionado. Deste instrumento particular, a Ordem Filosófica é apenas testemunha 
e mediadora desta relação. 
 
Art. 19o. – A Ordem Filosófica Mundial Vidya Yoga Ashram só reconhecerá com 
direito aos benefícios de Mestre Supervisor, aquele que tiver cumprido regularmente 
suas obrigações de missionário supervisionado. 
 
Art. 20o. – O missionário supervisionado que não honrar esta Espístola Discipular 
não pode alegar desconhecimento do seu conteúdo (artigos, parágrafos e alíneas), e terá 
o dever de pedir esclarecimentos, a qualquer momento, à Presidência da Ordem 
Filosófica ou ao Conselho Superior de Mestres. Caso contrário, se omitir-se, faltar com 
o cumprimento dos compromissos assumidos ou agir errado sob o pretexto de não ter 
compreendido corretamente as condições desta Espístola Discipular, tal 
procedimento será interpretado como má fé premeditada e o missionário 
supervisionado faltoso deverá arcar com as consequências daí resultantes. 
 
Art. 21o. – Para dirimir quaisquer dúvidas, fica eleito desde já o Conselho de Ética, 
Disciplina e Auto-regulamentação da congregação da Ordem Filosófica, e a Comissão 
de Arbitragem da Ordem. 

 
CIENTES E DE ACORDO. 

Votos Renovados diante do Conselho Superior de Mestres. 
 

Quatro Barras, ___de__________ de _____ 
 
 

MESTRE 
SUPERVISOR 

  
NOME LEGÍVEL: 
CÉDULA DE IDENTIDADE: 

CPF: 

BANCO / AGÊNCIA / CONTA: 

ENDEREÇO: 

TELEFONE COM D.D.D.: 

CIDADE / ESTADO: 

CEP: 

ASSINATURA è 

(COM FIRMA RECONHECIDA) 

 

 



Epístola Discipular e Compromisso Espiritual 
 

______________________________________________________________________	
	

11 

CIENTES E DE ACORDO. 
Votos Renovados diante do Conselho Superior de Mestres. 

 
Quatro Barras, ___de__________ de _____ 

 
 

MISSIONÁRIO 
SUPERVISIONADO 

Graduado no ano de_______ 
  
NOME LEGÍVEL: 
CÉDULA DE IDENTIDADE: 

CPF: 

ENDEREÇO: 

TELEFONE COM D.D.D.: 

CIDADE / ESTADO: 

CEP: 

ASSINATURA è 

(COM FIRMA RECONHECIDA) 

 

 
TESTEMUNHAS 

  
ASSINATURA è 

(COM FIRMA RECONHECIDA) 

 

NOME LEGÍVEL: 
CÉDULA DE IDENTIDADE: 

CPF: 

 
 

ASSINATURA è 

(COM FIRMA RECONHECIDA) 

 

NOME LEGÍVEL: 
CÉDULA DE IDENTIDADE: 

CPF: 

 


