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Igreja Perfect Liberty
Em 2016 tivemos uma oportunidade única em nossa Ordem no estado de São
Paulo. Realizamos o XII COPABE na instituição religiosa chamada Perfect Liberty. O
que falar desse lugar incrível? Foi um final de semana onde pudermos estar todas
juntas, aprimorando nosso conhecimento sobre a Ordem, estreitando nossos laços de
amizade e nos divertindo. Mas, o que é a P.L.? Pudemos estar lá, sentir a sua energia,
sem saber a sobre sua história e suas crenças. Vamos lá então conhecer a Perfect
Liberty?
A Igreja Perfect Liberty foi fundada em 1912, por Tokumitsu Kanada (Kakurioyá
Samá). Por basear-se no elevado estado espiritual uno a Deus, crendo que (Vida é
arte), seus ensinamentos é justamente ensinar o homem a ser feliz dentro da sua
jornada da vida, colaborando para o progresso e desenvolvimento. Deste modo,
vivendo a verdadeira liberdade.
No Brasil, a PL teve início em 1958. Aqui em nosso estado, a sede principal da
Instituição Perfect Liberty está localizada na cidade de Arujá, conforme já dito acima.
Existem três fundamentos doutrinários para essa religião, são eles:
 Os ensinamentos (e sua origem; Vida é arte);
 A Obra-Divina de Oshieoyá-samá (e sua benção espiritual, o shikiri);
 O Mioshiê (e os preceitos da PL).
Para a PL, existe um fundador para cada geração, que através da orientação di vina,
dá forma aos ensinamentos conforme as necessidades da época.
Essas frases, dependendo da dedicação de cada um, podem ser saboreadas de
maneira infinita e a qualquer hora. Esses Preceitos contém a verdade, cuja
profundidade é infinita e esta profundidade depende da dedicação das pessoas que as
interpretam1.São Eles:
1. Vida é Arte.
2. A vida do homem é auto-expressão.
3. O Eu é a manifestação de Deus.
4. Há sofrimento se não se expressar.
5. Ao se deixar levar pela emoção perde-se o Eu.
6. Você existe na ausência do ego.
7. Tudo existe em relatividade.
8. Viva radiante como o sol.
9. Todos os homens são iguais.
10. Felicite a si e aos outros
11. Faça tudo confiando em Deus.
12. Há uma função conforme o nome.
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13. Há um caminho para o homem e um para a mulher.
14. Tudo é e existe para a Paz Mundial.
15. Tudo é espelho.
16. Tudo progride e se desenvolve.
17. Capte o ponto central.
18. Postamo-nos sempre na bifurcação entre o bem e o mal.
19. Agir ao perceber.
20. Viva no estado da perfeita união material-espiritual.
21. Viva na verdadeira liberdade.
De todos esses preceitos, vamos falar a respeito de um, o preceito n. 8 “Viva
Radiante como o Sol”. Em nosso COPABE, pudemos observar que boa parte dos
ambientes da P.L. possui um monumento simbolizando o Sol.
O Sol ilumina igualmente todas as pessoas e todos os locais, sem distinção e sem
discriminação. Este Preceito significa que se deve viver sempre com o sentimento
claro e radiante, como o sol que brilha. Assim como o sol que ilumina todos os cantos
da Terra, o homem também deve viver em qualquer circunstância com honestidade,
sinceridade e imparcialidade. Isto é, vamos procurar levar o dia-a-dia desejando viver
dessa maneira2.
Deste modo, deve-se viver de forma honesta, não apenas com as outras
pessoas, mas sim, consigo mesmo, sem falsidade e com o coração aberto.
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