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Capítulo Sete 

 

INTRODUÇÃO À COSMO VISÃO DA CAUSA 

 

 

 

Cosmovisão da CAUSA I  

Visão Geral do Deusismo 

 

PREFÁCIO 

 

O movimento da CAUSA é um movimento ideológico, não um 

movimento religioso. Nós consideramos o comunismo como uma 

ideologia. O comunismo somente pode ser derrotado por uma 

ideologia superior ou uma cosmovisão. Nós oferecemos aqui uma 

cosmovisão baseada em argumentos filosóficos e científicos. 
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A Cosmovisão da CAUSA é centralizada em Deus. Portanto, os 

leitores certamente encontrarão expressões religiosas e referência a 

alguns princípios religiosos. Como uma "maneira prática", se alguma 

declaração na Cosmovisão entrar em conflito com as crenças 

religiosas ou princípios teológicos dos leitores, pedimos que 

guardem suas próprias opiniões. A finalidade da CAUSA não é 

mudar a religião de ninguém. 

 

Qual é a finalidade de apresentar a Cosmovisão da 

CAUSA? 

 

1.  Nossa finalidade é promover e fortalecer o entendimento de 

Deus e o relacionamento do homem com ele. Por quê? Por que 

esta é a arma fundamental que nós precisamos para derrotar o 

comunismo e porque o comunismo é uma ideologia baseada na 

negação da existência de Deus. 

Somente Deus pode vencer o ateísmo. 

2.  Igualmente, CAUSA deseja apresentar certos princípios 

universais nos quais a crença do povo em Deus pode ser usada 

como um ponto comum. Procuramos uma base comum na qual 

todas as pessoas religiosas e conscientes possam se unir. 

Convidamos você para examinar esta seção, procurando o que 

nos une ao invés do que nos divide. 

3.Outra finalidade da Cosmovisão de CAUSA é inspirar homens e 

mulheres para uma consciência espiritual mais elevada. O 

materialismo está prevalecendo na maior parte dos países 
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comunistas. O Ocidente tem-se adaptado também em vários 

aspectos do mundo materialista, tais como o humanismo secular 

e o Darwinismo social. 

Um despertar dentro de elevados valores espirituais é vital 

para introduzir mudanças na nossa sociedade. A confusão no 

sistema de valores do Ocidente tem causado, atualmente, o caos 

no mundo ocidental. Temos tido experiências em nossos 

seminários de apresentações de CAUSA "Strike a chard" 

despertarem o espiritualismo inativo de homens e mulheres. 

Precisamos de um despertar espiritual e moral para acender a 

verdadeira revolução dos homens, e assim trazer as mudanças 

necessárias à nossa sociedade. Acreditamos que a cosmovisão da 

CAUSA nos fará melhores cristãos, melhores religiosos, alunos, 

soldados, homens de estado, jornalistas e homens e mulheres. A 

única coisa que nós não podemos garantir é que faremos de 

alguém um melhor comunista. 

4. A Cosmovisão de CAUSA se baseia em princípios universais que 

não estão em conflito com nenhuma religião. A Cosmovisão de 

CAUSA é respeitada em países budistas, tanto quanto em nações 

cristãs. Ela também pode ser ensinada com muita eficácia na 

cultura islâmica e hindu. Em países como o Japão e a Coreia, que 

são primordialmente budistas, a Cosmovisão de CAUSA está 

prosperando. 

Porque os leitores latino-americanos estão cientes da tradição 

judeu-cristã, usamos algumas citações bíblicas. Nós as usamos 

simplesmente para facilitar o entendimento. 
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5. Falamos frequentemente de Deus, mas certamente há leitores que 

podem não acreditar em Deus. O que a cosmovisão centralizada 

em Deus pode fazer por eles? Não estamos excluindo ninguém 

de associar-se com a CAUSA, contanto que sejam homens e 

mulheres conscientes, que acreditem em princípios morais e 

éticos. 

Nós em CAUSA acreditamos que a consciência do homem é o 

intermediário de Deus. Há homens e mulheres em nosso mundo, 

que possuem vidas piedosas sem professar nenhuma crença 

particular em Deus. Acreditamos que quando vocês estão 

obedecendo à sua consciência, estão de fato obedecendo à voz de 

Deus. Portanto, homens e mulheres conscienciosos podem ser 

grandes defensores da liberdade e podem trabalhar conosco. 

 

Estes são os cinco pontos básicos que a CAUSA precisa 

esclarecer antes de começar esta seção. Isto evitará 

esperançosamente os possíveis mal-entendidos nesta parte. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O antigo estrategista chinês, SUN TZU, uma vez observou que: 

se alguém não conhece nada sobre si nem sobre, o seu inimigo, 

então, em 100 batalhas, sofrerá 100 derrotas. Do mesmo modo, Sun 

Tzu observou que se alguém conhece o inimigo ou a si mesmo, será 

possível vencer 50 das 100 batalhas. Ele declarou que o único cami-

nho para vencer as 100 batalhas estava em conhecer tanto o inimigo, 
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quanto a si mesmo. 

 

 

 

Até agora, temos dedicado muita atenção para nosso inimigo, o 

comunismo internacional, que é também o inimigo de Deus. Temos 

sistematicamente refutado a maioria dos sustentáculos da ideologia 

comunista. Começando nesta seção, queremos entender alguma 

coisa mais sobre nós próprios, nosso potencial e nossa responsabi-

lidade. 

Cento e cinquenta anos atrás, o famoso historiador francês, 

Alexis de Tocqueville escreveu: 

"Existem agora duas grandes nações no mundo que, 

começando de diferentes pontos, parecem estar 

avançando na direção da mesma meta: os Russos e os 

Anglo-Americanos. O ponto de partida delas é diferente e 

seus caminhos divergem; contudo, cada uma parece ser 
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chamada um dia, por algum motivo secreto da 

providência, para reter em suas mãos o destino da 

metade do mundo". 

Espantosamente, o que Tocqueville previu 150 anos atrás se 

tornou uma realidade hoje. Mas, uma das coisas que Tocqueville 

falhou em prognosticar, foi o papel da ideologia. Em 1917, a Rússia 

tornou-se uma parte central da União Soviética. Desde aquele 

tempo, a União Soviética tem avançado e emergido como uma das 

duas maiores potências do mundo. Hoje cresce o interesse sobre a 

União Soviética e o comunismo. O povo pergunta como parar esta 

força. 

No artigo, "Por que eu sou contra o comunismo", o Dr. Fred 

Schwartz, por décadas um honrado anticomunista, registrou: "Eu 

sou contra o comunismo porque sou contra a guerra, a ditadura, o 

monopólio, a escravidão, o racismo, fratricídio, o canibalismo, o 

ateísmo, o materialismo, o infanticídio espiritual e a idolatria. O 

comunismo advoga e pratica tudo isto.”. 

 



8 

 

 

 

O Dr. Schwartz está correto; estes são todos problemas. São 

todos sintomas da aplicação do marxismo. Mas como numa 

enfermidade, deve haver uma causa, ou um vírus original que 

produziu estes sintomas. Por esta razão, precisamos perguntar: Qual 

é o vírus ou a essência nociva do comunismo? A menos que nós o 

descubramos, não podemos prescrever a cura. Isto significa que nós 

não podemos parar o comunismo. 
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Surgiram inúmeras explicações. Algumas pessoas argumentaram 

que a essência nociva do comunismo é a privação da liberdade. 

Ironicamente, quando estudamos Marx, compreendemos que ele 

lutou sempre por uma filosofia que permitisse a verdadeira liberdade 

humana. Podemos concluir que a privação da liberdade é a essência 

nociva do comunismo? 

No Ocidente, algumas pessoas parecem sentir que a essência 

nociva do comunismo origina-se da meta declarada de se abolir a 

propriedade privada. Contudo, os comunistas frequentemente 

negam suas intenções de abolir a propriedade privada. Lenin 

prometeu aos camponeses russos que depois da revolução ele traria 

"alimento, terra e paz". Hoje, em El Salvador, os comunistas 

também prometem terra, e na URSS camponeses têm um diminuto 

pedaço de terra. Do mesmo modo, os líderes da União Soviética 

têm vilas e Mercedes Benz novas. Pode então ser a abolição da 
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propriedade privada a essência do comunismo? Refugiados da 

Europa Oriental frequentemente testificam que o maior mal do 

comunismo é a violação dos direitos humanos. 

Escritores como Erich Fromm sentem que o marxismo pode 

restaurar a dignidade humana e a propaganda comunista 

persistentemente acusa muitos governantes não comunistas de 

corrupção e fraqueza. Os comunistas falam que sua intenção é 

construir um mundo onde ninguém viverá com medo, ou sem o 

bastante para se alimentar. Os comunistas se apresentam como os 

verdadeiros humanitaristas mundiais, tornando-se difícil estabelecer 

que a violação dos direitos humanos seja a essência nociva do 

comunismo. 

Escritores políticos como Hannah Arendt puderam argumentar 

que a essência nociva do comunismo é encontrada no seu 

totalitarismo natural. Contudo, os comunistas se contradizem e 

dizem que a autoridade repressiva não continuará para sempre. Isto 

é apenas um estágio. 

Homens e mulheres serão completamente libertados. 

Esta não pode ser a essência nociva, tampouco porque teoricamente 

o regime totalitário é somente um estágio no processo. 
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COMUNISMO: PROMESSA VERSUS REALIDADE 

 

O slogan de Marx para o Programa de Gotha soa de modo 

poético: “dê a cada um de acordo com sua habilidade e 

necessidade”. 

Os comunistas profetizaram um futuro glorioso para a 

humanidade. O Premier Soviético Khruschev profetizou que o 

"paraíso" comunista apareceria na terra em 1980. Khruschev 

encarregou muitos intelectuais soviéticos para fazer estudos sobre 

esta suposta "Nova Sociedade". Eles previram uma sociedade sem 

classes. O comunismo surgiu para preparar uma total liberdade e 

uma verdadeira democracia. Todas as necessidades humanas eram 

para ser abundantemente satisfeitas. Hoje estas normas acarretam 

dificuldades para a União Soviética e o comunismo permanece em 

fracasso. 
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Ao invés de realizar os sonhos do homem, o comunismo tornou-

se um pesadelo para todos por ele vitimados. Ao invés da utopia dos 

trabalhadores, nós encontramos o inferno dos trabalhadores com 

condições miseráveis de vida, as quais têm provocado revoltas nos 

trabalhadores. A inquietude na Polônia pode muito bem ser so-

mente a ponta visível do iceberg para pressionar o Ocidente. 

Em vez de uma sociedade sem classes, nós encontramos em 

todas as nações comunistas uma nova e poderosa elite conhecida 

como a Nomenktatura. São os mestres cruéis que vivem na luxúria 

às custas do povo. Em lugar da total liberdade e democracia, a 

sociedade comunista tem encorajado o abuso e a escravidão. Além 

disso, em vez de uma abundância, os economistas comunistas estão 

no meio de uma desordenada crise econômica. 
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O que tem provocado tudo isto? O que está por trás de todo este 

sofrimento? CAUSA sente que a essência nociva do comunismo não 

depende de seus próprios ataques à propriedade privada, sua 

violação aos direitos humanos, sua privação da liberdade, ou sua 

autoridade totalitária. Estes são somente os sintomas de um proble-

ma mais profundo. 

Então novamente, qual é a essência nociva do comunismo? E a 

negação absoluta do comunismo da existência de Deus. 

Encontramos esta postura militante começando com os primeiros 

escritos de Marx. Além disso, o comunismo nega militantemente a 

vida eterna do homem. Se não existe Deus, e nem vida eterna, então 

não há base para valores absolutos. 
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Quando uma ideologia é estruturada com base na negação de 

Deus e de um espírito humano eterno, e esta ideologia é adotada 

como uma política oficial doestado, "qual é o resultado"? Todo o 

poder desenfreado do estado é levado a produzir discórdia e 

atrocidades; o barbarismo domina. A essência nociva do comunismo 

emerge quando a negação da vida eterna do homem torna-se política 

de estado. 
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Isto temos visto na Rússia de Stalin, na China de Mao, no 

Cambodja de Pol Pot, na Nicarágua de Ortega, e em todas as outras 

nações onde o comunismo tem sido implantado. Semelhante padrão 

levou o filósofo francês Bernard Henri Levi a referir-se ao 

comunismo como "barbarismo com uma face humana". Por trás da 

fachada de esperança e de promessas, há uma base filosófica que 

abusa dos direitos humanos. Quando Deus é negado por uma 

ideologia oficial, o estado pode mentir, matar e extorquir sem 

nenhum remorso. O estado torna-se brutal. De fato, o estado 

comunista é mais do que isto. Ele viola a dignidade humana, e o faz 

com toda ingenuidade da mente humana. O comunismo 

filosoficamente justifica o barbarismo e o genocídio. 
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Como o filósofo francês Albert Camus observou, "nós estamos 

vivendo na era do crime perfeito. Nossos criminosos não são 

crianças que podem usar a cólera como desculpa. Eles são adultos e 

têm um perfeito álibi, a filosofia, a qual pode ser usada para 

transformar assassinos em juízes". 
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O comunismo é a perfeição do conceito maquiavélico de que "o 

fim justifica os meios". O custo humano do comunismo tem sido 

150 milhões de vidas e sua soma está aumentando com a velocidade 

de uma vítima a cada 15 segundos. Assim, o comunismo constitui o 

pior inimigo de Deus e o pior crime contra a humanidade. 
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Como responder à ameaça do comunismo? Para CAUSA, uma 

aproximação com o anticomunismo é boa, mas não o bastante. A 

fim de acordar a juventude e o idealista, nós não podemos somente 

atacar o feito dos comunistas. Além disso, para conquistar os 

intelectuais para nossa causa, devemos assinalar as fraudes do mar-

xismo e mostrar que, mesmo quando os problemas sociais eram 
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reais, o comunismo não trouxe nenhuma solução para eles. Então 

devemos oferecer uma solução verdadeira para o mal social e moral 

que tem criado um terreno fértil para o comunismo. 

Precisamos de uma solução positiva. Ficamos na defesa por 

muito tempo. Para vencer, devemos partir para a ofensiva. Sempre 

houve guerra de ideias; devemos iniciar uma guerra ideológica. 

 

 

 

O marxismo prosperou explorando o sentimento religioso da 

humanidade. Ele suplantou a experiência religiosa com a política. 

Precisamos reconhecer o comunismo como uma forma de religião 

sem Deus. A religião sem Deus pode somente ser subjugada pelo 

próprio Deus. Portanto, uma ofensiva ideológica contra o 

comunismo deve ser lançada com base na crença em Deus. Assim 

como a luz dissipa a escuridão, o conhecimento sobre Deus vence o 

ateísmo. 
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Para obter isto precisamos de uma cosmovisão centralizada em 

Deus. CAUSA chama esta cosmovisão de "DEUSISMO". Nós 

usamos o termo "Deusismo" a fim de enfatizar que não estamos 

tentando glorificar o ponto de vista de uma denominação religiosa 

em particular, ao invés disto, estamos falando de uma ampla 

perspectiva filosófica, para os nossos religiosos e para todas as 

pessoas conscienciosas. 

O Deusismo constitui uma solução para o comunismo e o 

estabelecimento de uma paz duradoura. Ele pode também promover 

o estabelecimento de uma sociedade de virtude e de moral. Em 

outras palavras, a solução para o problema do comunismo é uma 

meta imediata. Nossa última meta deve ser o cumprimento dos 

velhos sonhos humanos, o sonho por um mundo de virtude e 

moral. 
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Uma razão para o sucesso do comunismo tem sido o seu clamor 

por uma aspiração natural do povo, por um mundo ideal. Na 

história, ambos, o bem e o mal, têm caracterizado este aspecto da 

natureza humana. No lado positivo, Martin Luther King Jr. inspirou 

milhões de pessoas, quando falou sobre seu sonho de uma 

sociedade livre do racismo. No lado negativo, Hitler reuniu milhões 

para a‘tarefa de formar "A Terceira Raça". Semelhantes apelos 

fizeram bastante sucesso, porque para o bem ou para o mal, eles 

tocaram o desejo inato do homem de ver o ideal de Deus 

estabelecido na terra. 

Do mesmo modo, o comunismo fala sobre a realização da utopia 

e pede ao povo sacrificar-se pelo "Paraíso dos Trabalhadores". Mas, 

depois de setenta anos este sonho utópico produziu um pesadelo. 

Não pode existir um mundo moral e bom onde Deus é excluído! O 

mundo ideal deve ser estabelecido com Deus no centro. Na termi-

nologia religiosa, isto é conhecido como o Reino de Deus na Terra. 

Este é o nosso sonho. 

 

DEUSISMO 

 

CAUSA propõe o Deusismo como um meio para obter nosso 

último sonho. A crença em Deus é a base de toda religião. Se 

estivermos reunindo todas as pessoas religiosas por alguma razão 

comum, esta razão deve ser a crença em Deus. Não existe nada mais 

fundamental que isto. Deusismo é a cosmovisão baseada na crença 

em Deus. Usando o Deusismo como a razão em comum para uní-
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las, a afirmação do poder de Deus no mundo será capaz de 

efetivamente opor-se à negação do poder de Deus pelo comunismo. 

 

 

 

No futuro, historiadores registrarão que um confronto ocorreu 

entre o Deusismo e o comunismo. O Deusismo deve prevalecer, 

porque é baseado na verdade sobre a existência de Deus. 

O Deusismo também propõe unir homens e mulheres que não 

reconhecem a existência de Deus, mas estão direcionados à busca 

dos valores absolutos através de suas próprias consciências. Como 

dissemos no prefácio, a consciência do homem é o intermediário de 

Deus. A consciência do homem é criada por Deus, para procurar o 

seu eterno padrão moral e ético. Quando alguém é obediente à sua 

consciência, ele realmente segue a voz de Deus baseada no seu 

princípio moral. Assim, ninguém procurando a bondade absoluta 

seria excluído do propósito comum do Deusismo. 
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Frequentemente acontece pessoas conscienciosas acerbadamente 

compreenderem a existência de Deus quando elas estudam o 

Deusismo. Isto é porque ouvindo verdades, ocorre um despertar na 

espiritualidade do homem. 

 

 

 

A. RESUMO DO DEUSISMO 

 

Nesta secção precisamos proporcionar uma visão mais profunda 

do Deusismo. Introduziremos quatro pontos: 

1. As características de Deus. 

2. O ideal que Deus tem para a criação. 

3. A realidade deste mundo: um mundo de mal. 

4. A vontade de Deus: a restauração. 

 

1 - AS CARACTERÍSTICAS DE DEUS 
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O ‘Deusismo começa com uma afirmação sobre a existência de 

Deus. Ele é o Criador de todas as coisas, e os seres humanos são sua 

maior criação. Esta afirmação é o ponto inicial do Deusismo. 

Vamos considerar a natureza ou as características de Deus. Que 

tipo de Deus é Ele? Para respondermos esta questão, podemos olhar 

para Deus como Ele é descrito na Bíblia. O Deus bíblico é bom, 

onipotente, onipresente, eterno, imutável e único. 

 

 

 

Isto poderia ser chamado o senso comum da visão de Deus. 

Deus é bom porque como criador, Ele define bondade. Ele deve 

também ser Onipotente, desde que é o soberano da Criação e o 

Senhor da história. Deve ser Onipresente, porque não pode ser 

limitado no espaço. Ele é infinito. É transcendente de tempo e 

espaço. O Deus de Abraão é o mesmo de hoje. O mesmo Deus que 
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criou o primeiro ancestral humano está observando nossos destinos. 

Aquele Deus deve ser imutável. Ele está governando o momento 

como uma lei sem fim. Seu padrão de valor não muda. Seu princípio 

moral permanece para sempre. Finalmente, deve ser o único Deus. 

Não pode existir outro Deus como Ele. 

Consideramos estas as características gerais de Deus. Se existe 

Deus, Ele deve ser tudo isto e mais. Se Ele não existe, então é uma 

história completamente diferente. Ou existe um Deus como nós 

descrevemos ou não existe. 

Agora, este Deus é o criador do mundo e do homem. Que tipos 

de mundo e homem ele criaria? 

Esse mundo deve ser bom, e o homem deve ser bom. Criaria um 

bom Deus, se Ele é verdadeiramente onipotente, alguma outra coisa 

sem ser um bom mundo ou bons homens e mulheres? 

 

2- O IDEAL QUE DEUS TEM PARA ACRIAÇAO 

 

A perfeição do homem: a perfeita união com Deus. 

O homem é criado com o potencial para atingir a perfeição. 

Hoje, no entanto, as pessoas não se preocupam com a perfeição da 

criação ou delas mesmas. Por termos constantemente experiência da 

imperfeição humana, raramente estamos cientes do plano original de 

Deus para a perfeição do homem. Contudo, poderia Deus criar 

alguma coisa que não fosse perfeita? Se Deus é onipotente e 

perfeito, Ele somente pode projetar e criar seres perfeitos. Jesus 

disse: "Sede perfeitos, assim como vosso Pai Celeste é perfeito" 
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(Mat. 5:48). Estas palavras somente podem significar que Deus criou 

cada homem com o potencial de perfeição, o qual é o potencial de 

ser como Deus. 

 

 

 

 

É importante que definamos aqui claramente o que significa a 

perfeição. Isto não significa que um homem perfeito não cometa 
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erros, ou que não sofra acidentes. Perfeição não implica em ter uma 

força de super-homem. Estamos falando da perfeição do caráter do 

homem. O homem perfeito viveria totalmente de acordo com a 

vontade de Deus, experimentando uma completa união com Deus. 

Um homem de perfeição não desejaria separar-se do próprio Deus, 

nem seria capaz de corromper-se. Usando uma expressão bíblica, 

homem perfeito é tencionar ser o templo e o lugar de moradia de 

Deus. Como Paulo escreveu, "Vós não sabeis que sois o templo de 

Deus e que o espírito de Deus habita em vós?" (I Cor. 3:16). 

Quando o homem torna-se uma casa e Deus é o Senhor dela, então, 

como poderá fazer este homem alguma coisa que não seja a vontade 

de Deus? 

 

 

 

Perfeição, contudo, significa maturidade do homem e sua perfeita 

união com Deus. Este é o tipo de união a qual Jesus descreveu na 
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Bíblia quando ele disse: "Eu estou no Pai e o Pai está em mim" 

(João 14:10). O Pai e o Filho são um. 

 

 

 

O HOMEM ORIGINALMENTE É DOTADO DE 

CARÁTER DIVINO 

 

Quando o homem alcança a perfeição e torna-se o templo de 

Deus, então possuirá a semelhança de Deus ou caráter divino. A 

semelhança do caráter do homem perfeito não significa que ele 

utiliza apenas seus sentidos físicos para perceber a realidade do 

mundo da criação, mas também sua máxima capacidade espiritual. 

Para este homem divino, a realidade espiritual não é um problema 

de "fé", mas um problema "real" Ele "sabe", independente de 

"crenças", que Deus existe e que a dimensão espiritual existe. Ele 

experimenta totalmente a criação de Deus. Quando o homem torna-
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se espiritualmente maduro, torna-se divino, uma pessoa totalmente 

generosa que pode exercitar o amor perfeito. Toda a sua ação é 

motivada por seu amor por Deus. Este é o significado de um 

homem de perfeição, como é ensinado através da vida de Jesus 

Cristo. 

 

A SOCIEDADE IDEAL 

- O REINO DE DEUS NA TERRA 

 

Como a tradição judeu-cristã ensina o propósito de Deus para o 

primeiro ancestral humano era que ele alcançasse a perfeição e 

multiplicasse esta perfeição tendo filhos. A família humana deveria 

começar com um casal alcançando a perfeição, e esta seria 

transmitida de geração em geração até os dias atuais. Claramente, 

isto teria ocorrido, e nós estaríamos vivendo numa sociedade 

perfeita. É racional pensarmos que este seria o caminho no qual 

Deus tencionava criar a sociedade ideal, ou em termos religiosos, o 

Reino do Céu na Terra. Deus tencionava primeiro a sociedade ideal 

na terra. Assim, Jesus nos pediu para orar, "Venha a nós o Vosso 

Reino assim na Terra como no Céu". 
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PROBLEMA: PESSOAS RELIGIOSAS TENDEM A 

DESCUIDAR-SE DE SUA VIDA NA TERRA 

 

Neste ponto admitimos um problema grave com o nosso mundo 

religioso. A religião, em geral, tende na direção de "outro mundo". 

Frequentemente, estes que têm sofrido com a exploração e pobreza 

são induzidos a suportar a injustiça até que eles alcancem uma vida 

melhor depois da morte. Alguns cristãos, em particular, omitiram-se 

dos problemas do mundo porque eles estão esperando ser elevados 

aos ares com Cristo, de uma maneira sobrenatural. De fato, 

devemos nos preparar para nossa vida eterna. Não obstante, ela é 

tão importante que nós devemos trabalhar pela justiça aqui na terra, 

porque a terra é o lugar onde nós nos preparamos para a eternidade. 

Por muito tempo ignoramos as realidades terrestres, nós não 

podemos nunca persuadir o comunismo. Se nos preocuparmos 
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exclusivamente com a nossa vida posterior, os comunistas tomarão 

este mundo e impossibilitarão a busca de valores espirituais aqui. O 

comunismo está determinado a dominar o mundo. Afinal de contas, 

para os comunistas não existe outro mundo. Se as pessoas religiosas 

cederem este mundo para o comunismo, o futuro será trágico. 

Na visão de CAUSA, a terra é o primeiro lugar onde devemos 

realizar o ideal de Deus. Devemos construir o Reino de Deus na 

Terra antes mesmo de podermos cuidar de nossa recompensa no 

céu. Deus não criou esta Terra a fim de dá-la ao comunismo. Deus 

criou a Terra para a realização de Seu ideal. A importância de 

estabelecer o ideal de Deus na Terra foi mencionada amplamente 

através de Jesus, quando ele disse: "Tudo o que for ligado na Terra, 

será ligado no Céu, e o que for desligado na Terra, também será 

desligado no Céu" (Mat. 16:19). Isto encontramos no Pai-Nosso, 

"Venha a nós o Vosso Reino, assim na Terra como no Céu" (Mat. 

6:10). 
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Portanto, nosso "manifesto" para os comunistas podia ser este: 

“O comunismo não tem negócios aqui na terra. Este mundo é de 

Deus. Nós, como seus filhos, exigimos direito de propriedade. 

Construiremos seu reino aqui na Terra; realizaremos seu ideal. Seus 

filhos têm o direito de viver e prosperar aqui na terra. A força que 

nega Deus não tem lugar aqui. Comunismo retire-se!”. 

 

3- A REALIDADE DESTE MUNDO 

- UM MUNDO DE MAL 

 

Quando olhamos em volta de nós mesmos, vemos que não 

estamos vivendo num mundo perteito. Estamos vivendo numa 

sociedade que é corrupta e muito longe da perfeição. O que 

aconteceu com o ideal original de Deus? É evidente que não foi 

realizado como Deus tencionava. 
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A SEPARAÇAO DO HOMEM DE DEUS 

OCASIONOU UMA SOCIEDADE DECAÍDA 

 

Nós admitimos que ocorreu um desvio do plano original de 

Deus. Em outras palavras, o homem separou se de Deus e de seus 

princípios. O processo da.separação do homem de Deus é 

conhecido como a "Queda do Homem". Este é o verdadeiro 

afastamento do homem — é um afastamento espiritual, não um 

afastamento econômico como os marxistas vêem. 

Devido à Queda do Homem, o mundo mau ou sem princípios 

foi estabelecido. Deus nunca planejou este tipo de mundo, todavia 

ele existe. Alguém poderia perguntar — como foi possível ocorrer 

este tipo de desvio? 

Podemos responder dizendo que Deus permitiu a liberdade do 

homem e deu a ele o direito de decidir seu próprio destino. O 

homem abusou de sua liberdade e ignorou sua responsabilidade por 

Deus. Desta maneira ele separou-se de Deus. Por causa da 

separação do homem de Deus, ele tornou-se corrupto, ao invés de 

perfeito. Devemos salientar que Deus permitiu ao homem seme-

lhante liberdade, contudo, houve abuso. (A razão será explicada 

adiante, na Cosmovisão da CAUSA IV). 

Segundo os ensinamentos do Judaísmo-Cristianismo, a queda 

humana foi precedida de um engano. Na simbolo- gia da Bíblia, a 

serpente enganou a primeira mulher, dizendo para ela que Deus 

estava deliberadamente escondendo uma desejosa dádiva do 
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homem. A mulher ignorava a verdade de Deus, e deu ouvido a esta 

mentira. Deste modo, ocorreu a trágica separação entre o homem e 

Deus. 

 

A CEGUEIRA ESPIRITUAL 

 

Isto é o início da corrupção e da alienação humana, o que 

resultou na "cegueira" espiritual do homem. O homem perdeu o 

entendimento mais profundo de seu próprio aspecto, o aspecto 

espiritual. Desde a queda, o homem tem vivido centralizado no 

aspecto físico e a realidade espiritual enfraqueceu e em alguns casos 

estinguiu-se; porém, a natureza corrupta do homem é manifestada 

pela inveja, gula, ciúme e imoralidade. 

 

A REALIDADE DO MAL 

 

Esta natureza corrompida começou com o primeiro homem e 

mulher e multiplicou-se continuamente. Vindo destes mesmos 

ancestrais originais, todos os seres humanos têm sofrido o mesmo 

destino. Ao invés da multiplicação da perfeição e bondade, 

imperfeição e corrupção têm sido multiplicadas, e a escuridão 

espiritual está afligindo a raça humana. A sociedade pecaminosa que 

encontramos hoje pode exatamente ser chamada "inferno". Ele 

tornou-se uma realidade aqui na Terra. 

A sociedade ideal pode ser caracterizada como uma sociedade na 

qual a honestidade, confiança, cooperação, amor mútuo e felicidade 
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predominam. O mundo decaído, por outro lado, é caracterizado 

pela frustração, ódio, disputa, exploração, imoralidade, crime e 

guerra. Embora vivamos num mundo de imensa capacidade 

tecnológica, o fato é que, o excesso de riqueza material conduz à 

escuridão espiritual, e nós somos acostumados no mundo do 

"inferno". 

Admitimos claramente que o comunismo não é o início da 

maldade humana. A queda do homem, a separação entre homem e 

Deus, ocorreu no início da história humana, enquanto o comunismo 

é um produto do século XIX. Contudo, o comunismo atingiu o mal 

em grau de perfeição. Não podemos imaginar nenhuma outra ideo-

logia mais perigosa do que esta, que aprisiona e perverte a aspiração 

natural do homem de construir um mundo ideal, e o coloca para 

trabalhar na construção do inferno humano. O comunismo criou o 

inferno apocalíptico. 
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COMO É A SOCIEDADE IDEAL? 

 

Ninguém viu o mundo original que Deus desejava, porque ele 

nunca foi realizado, sendo assim, é difícil descrevê-lo corretamente. 

Até hoje, encontramos um modelo desta sociedade em 

funcionamento na estrutura do corpo humano. Este consiste de 400 

bilhões de células, compreendendo muitos órgãos e partes. Cada 

uma destas células está trabalhando harmoniosamente para um 

propósito comum do corpo. 
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Não existe conflito entre as células ou entre as partes do corpo. 

O braço direito de uma pessoa não briga com o seu braço esquerdo; 

suas duas pernas cooperam e movem o corpo inteiro para qualquer 

lugar que ele possa ir. Embora seja a boca que usufrui do bom sabor 

do alimento, a mão leva o alimento para dentro da boca sem 

reclamação. Como é que todas estas partes diferentes do corpo 

trabalham harmoniosamente? Existem dois fatores importantes. 

Primeiro, o corpo inteiro tem uma única finalidade que é 

comumente compartilhada por todas as partes. Elas estão 

trabalhando juntas para o bem-estar do corpo inteiro, enquanto que, 

ao mesmo tempo, todas as partes estão partilhando deste benefício 

por completo. Quando você come, por exemplo, o estômago 

trabalha para o corpo inteiro, e todo o corpo, incluindo o estômago, 

recebe o benefício. 

Segundo, existe um comando central para todo o corpo: o 
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cérebro. Este também trabalha para o bem-estar do corpo inteiro. 

Ele dará uma adequada comunicação e coordenação para que o 

corpo inteiro possa funcionar harmoniosamente. Deste ponto de 

vista parece-nos que o corpo humano é um exemplo de como uma 

sociedade ideal poderia funcionar. 

 

 

 

Na sociedade ideal, todas as funções da sociedade se assemelham 

ao corpo humano. Em primeiro lugar, existe uma finalidade comum 

distribuída por toda a humanidade. Esta finalidade é a finalidade da 

criação de Deus - a alegria de Deus, paz e felicidade para todos os 

homens. Cada um trabalha para um propósito comum e cada um é 

beneficiado pelo todo. 

Isto é possível porque existe um centro comum para toda a 

humanidade, Deus. Se compararmos o universo ao corpo do 

homem, então Deus está na posição de cérebro. Deus trabalha para 
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o propósito global e coordena todas as coisas para o cumprimento 

de seu propósito. Assim é como a "Sociedade Celeste" deve 

funcionar. Tal sociedade é onde pode ser realizado o completo 

potencial do indivíduo. Esta é a sociedade centralizada em Deus. A 

Bíblia diz, "Porque, assim como o corpo é um, e tem muitos 

membros e, todos os membros do corpo, embora muitos, formam 

um só corpo, assim também é Cristo" (I Cor. 12:12). 

 

AS RELAÇÕES HUMAIMAS IDEAIS 

 

Como as pessoas podem relacionar-se umas com as outras como 

irmãos? Existe somente uma maneira. Todas as pessoas — João, 

Susana, José e Maria — devem admitir que eles têm o mesmo pai, 

Deus. Nós somos todos irmãos somente quando admitimos um pai 

comum sobre nós. 

No ideal original de Deus, todas as pessoas experimentam o 

amor de Deus. João, por exemplo, é filho amoroso de Deus. Neste 

sentido, ele é governado pela vontade de Deus. Ele é o templo de 

Deus. O mesmo Deus faz em João, Susana, José e Maria Sua 

moradia. Então, a mesma vontade de Deus está governando a todos 

eles. Como pode existir ódio e conflito entre nós? Isto é impossível. 

Eles devem estar em harmonia e em unidade porque eles são 

responsáveis pela mesma vontade de Deus, o Pai de todos. A união 

vertical com Deus cria a união horizontal entre os homens. 
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Quando os homens e mulheres estão separados de Deus, eles 

estão também isolados uns dos outros. Eles não têm nenhum 

sentimento para com a meta ou desejo de outra pessoa. A finalidade 

do todo é perdida. Quando o homem perde Deus, Ele perde seu 

melhor companheiro. 

O afastamento humano veio a existir quando o homem 

desconectou-se da fonte original — Deus. Desde então, todas as 

coisas desorientaram-se e desorganizaram-se. Esta é uma ampla 

significação da Queda do Homem. 

 

A SOCIEDADE DECAÍDA 

 

O que é sociedade decaída? Ela é semelhante a um corpo ferido. 

Nossa sociedade é como uma pessoa que está com o sistema 

nervoso destruído. Por causa desta destruição, a ligação de cada 
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pessoa com Deus foi perdida. Desde que a ligação vertical com 

Deus foi danificada, é difícil estabelecer uma boa ligação horizontal 

entre os homens. Desde que o "sistema nervoso" é paralisado, nós 

podemos matar, roubar e ferir outra pessoa, e ainda não sentiremos 

nenhuma dor por isto. 

 

 

 

Se as células do corpo começarem a se destruir mutuamente, 

como o câncer, o corpo certamente morrerá. Por toda a história 

humana encontramos uma contínua sucessão de guerras incontáveis, 

lutas, atrocidades e assassínios. Esta não é a realização da finalidade 

da criação de Deus. Nós estamos vivendo num mundo de erros, 

num reino corrompido, num inferno. 
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4- A VONTADE DE DEUS: A RESTAURAÇÃO 

 

Até agora descrevemos dois mundos opostos: um é a sociedade 

ideal, e o outro e a sociedade em que nos encontramos hoje fora do 

domínio do ideal de Deus. Além disso a sociedade humana criou 

uma história decaída. Daí surge uma questão muito importante: O 

que Deus está fazendo para este mundo? Se Deus não tiver forças 

ou plano para fazer alguma coisa, então a humanidade não terá 

esperança. Nós viveremos nesta realidade pecaminosa para sempre 

sem nenhuma possibilidade de salvação. 

Felizmente não é este o caso. Deus é onisciente e onipotente. Ele 

tinha uma finalidade definida na criação, Deus tem uma meta 

definida na história humana, é a restauração da humanidade. Deus 

está restaurando este mundo de imperfeição para um mundo de 

bondade e perfeição que originalmente planejou. Sua determinação 
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está mencionada claramente na Bíblia. Em Isaías 46:11, o profeta 

menciona a promessa de Deus, "O meu conselho subsistirá, e farei 

toda a minha vontade chamando do oriente uma ave de rapina, e 

dum país remoto o homem do meu conselho; sim, eu o disse, e eu o 

cumprirei; formarei este propósito e também o executarei". Não está 

escrito que Deus pode fazer isto, Ele tentará fazer isto, ou Ele pode 

estar pensando nisto. Em termos determinados a escritura declara, 

Ele fará isto. 

 

 

 

Deus falou de um modo ideal. Portanto, de todas as maneiras Ele 

conduzirá aquele mundo e transformá-lo- á através da restauração 

do homem para a bondade. Ele propôs um mundo de alegria e 

satisfação, é o que Ele fará a todo o custo. Não importa o que 

aconteça, Ele cumprirá. Esta é a meta e a vontade absoluta de Deus. 
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RESTAURAÇÃO E RECRIAÇÃO 

 

A meta e a Vontade de Deus é verdadeiramente a esperança da 

humanidade, e a restauração é verdadeiramente a esperança do 

homem. Nós sabemos que Deus teve sabedoria e força para criar 

este mundo em primeiro lugar, e nós sabemos que o mesmo Deus, 

com a mesma sabedoria e força —, recriará a humanidade dentro da 

perfeição e da bondade tencionadas originalmente. Portanto, 

restauração é recriação. Todavia, Deus não tem que recriar tudo. A 

única parte da criação de Deus que se desviou foi o homem. Todas 

as outras estão perfeitas. Mesmo o aspecto físico e biológico do 

homem é perfeito. Somente o aspecto interno do homem necessita 

de recriação, pois esta parte é a mais importante. A espiritualidade 

da humanidade deve ser recriada. 
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Toda pessoa finalmente será capaz de restaurar seu caráter 

original e valor essencial. Todos os homens tornar-se-ão "perfeitos 

como o Pai Celeste é perfeito". Nós criaremos uma sociedade na 

qual confiança e amor prevalecerão; harmonia e cooperação serão a 

ordem natural de uma vida diária. 

 

B. A VISÃO DA CAUSA SOBRE A HISTÓRIA 

HUMANA 

 

Os comunistas veem a história humana como uma história de 

luta de classes. Eles aplicam a lei da dialética para a história humana 

e chegam a uma conclusão apocalíptica. Acreditam que o tempo 

chegou, quando os capitalistas devem ser eliminados e através do 

processo do socialismo, a utopia última começará a aparecer. Certa-

mente esta teoria é baseada no materialismo com a suposição falsa, a 
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utopia predita nunca foi realizada. Contrapondo-se, a visão de 

CAUSA oferece uma visão da história humana centralizada em 

Deus. 

 

1- A HISTÓRIA TEM UMA META 

 

A história humana não é meramente uma coleção de eventos. A 

História está sendo guiada por Deus e o curso da História está 

rigorosamente seguindo a Sua vontade. Deus é o criador e seu 

trabalho de criação é realizado para cumprir uma finalidade bem 

definida. Esta finalidade original de Deus nunca mudou. A História 

é a narração do esforço de Deus, trabalhando com a humanidade 

para realizar sua finalidade original. 

 

2 - A HISTÓRIA HUMANA É AHISTÓRIA DA 

RESTAURAÇÃO 

 

Temos enfatizado que Deus sendo bom e onipotente, somente 

poderia planejar um mundo de bem. Deus começaria com um ideal 

original. Este seria o mundo em que o homem tornar-se-ia o 

verdadeiro templo de Deus. Neste mundo, o homem possuiria um 

caráter semelhante ao de Deus. Este seria o mundo onde existiria 

uma união perfeita entre Deus e o homem. Deste modo não existiria 

corrupção. Devido à Queda do Homem, a sociedade ideal não foi 

realizada. 



48 

 

O homem separou-se de Deus, e trouxe um resultado totalmente 

oposto. Um mundo cheio de ódio, corrupção, guerras e crimes. 

Acreditamos que Deus é onipotente e que Ele tem um plano para 

este mundo decaído. Este plano deve ser a restauração do mundo 

original. Esta restauração do mundo original é a vontade de Deus, a 

meta da história. A história é a meta da restauração. Deus está 

restaurando os homens e as mulheres ao seu estado original. 

Quando estiver consumada a restauração da humanidade, começará 

uma nova história de bondade. 

 

3 - O PAPEL DOS HOMENS E DAS MULHERES 

NA HISTÓRIA 

 

As pessoas têm um papel vital na história. São os companheiros 

de Deus na Restauração. A vontade ou a meta de Deus não pode ser 

feita a menos que o homem realize sua porção de responsabilidade. 

Embora Deus tenha certo plano, sempre que o homem falha em 

corresponder com a providência de Deus, esta é prolongada. Isto 

aconteceu repetidas vezes devido ao fracasso do homem. Vamos 

tomar um exemplo da Bíblia. Deus ordenou aos israelitas para que 

saíssem do Egito em direção à Canaã sob a liderança de Moisés. Se 

eles tivessem correspondido à Vontade de Deus totalmente, 100%, 

poderiam ter alcançado Canaã em alguns dias. Devido a constantes 

rebeliões e infidelidade, o percurso do povo escolhido foi 

prolongado para 40 anos. Igualmente, Moisés também não pôde 

entrar em Canaã e foi substituído por Josué e Caleb. Somente a 
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segunda geração nascida no deserto entrou na terra prometida. Não 

era o desejo de Deus que isto acontecesse, mas a falha do homem 

em corresponder à Vontade de Deus trouxe esta miséria. Com isto 

houve um grande prolongamento na história da humanidade. 

Mesmo hoje, Deus precisa de homens que possam dedicar-se na 

realização do seu ideal. A história não pode ser realizada sem a 

participação do homem. Esta é a maior causa da angústia de Deus, 

mesmo assim Ele tem paciência e grande esperança de que iremos 

corresponder às suas expectativas e cumprir com nossas 

responsabilidades. Agora é o tempo em que o homem deve levantar- 

se e corresponder ao chamado urgente de Deus. Na luta contra o 

comunismo, o homem deve ser o campeão de Deus. Até aqui, 

poucos homens têm correspondido. Tão poucos cristãos têm 

correspondido. CAUSA está levando o chamado de Deus por toda 

parte do mundo, de modo que todo homem justo possa 

corresponder. Quando o homem corresponder às expectativas de 

Deus, a história humana mudará assustadoramente. 

 

4 - A HISTÓRIA HUMANA É A HISTÓRIA DA 

LUTA 

ENTRE O BEM E O MAL 

 

Se não tivesse ocorrido a queda e o homem tivesse alcançado a 

perfeição, este mundo não teria visto uma história de lutas. Deus 

não planejou ter seres humanos em luta, porque o progresso e a 
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prosperidade podem ser trazidos através das leis de cooperação. No 

entanto, o mal foi introduzido no mundo e a história de lutas 

começou. 

A história de lutas não tem sido a história de lutas de classes 

como proclama o comunismo. Ela tem sido a história de lutas entre 

o bem e o mal. Deus está sempre trabalhando para divulgar a 

bondade entre os homens. Embora, repetidas vezes, os homens 

maus tenham atacado o lado da bondade, a bondade sempre 

persevera e finalmente vence. É a vontade de Deus que todo o povo 

um dia abandone o mal e venha para o lado do bem. 

 

 

 

A DEFINIÇÃO DE BEM E MAL 

 

O que é o mal? É algo que vai contra a vontade de Deus e tenta 

obstruir a realização do Seu ideal. Qualquer coisa de acordo com a 
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vontade de Deus é boa. Sendo assim, o comunismo é o grau mais 

elevado de mal existente na história humana. Esta ideologia não 

somente nega a existência de Deus, mas ela própria tenta obter a 

posição de Deus. A luta entre o bem e o mal jamais alcançou antes 

dimensões globais de luta como entre o comunismo e mundo livre. 

Este verdadeiramente é um tempo de emergência para Deus. Este é 

o tempo quando todos os homens bons e justos do mundo devem 

reunir-se, não somente para parar a divulgação do comunismo, mas 

também para libertar o mundo comunista com uma cosmovisão 

centralizada em Deus. Este é o tempo em que os homens e 

mulheres devem corresponder à ação e à vontade de Deus. 

 

A LUTA INTERNA DO BEM E DO MAL 

 

Quando este trabalho for realizado a nível mundial, ainda 

permanecerá a missão interna de solucionar os problemas do bem e 

do mal dentro de cada um de nós. A raiz do mal deve ser removida 

de modo que o homem possa entrar no domínio da perfeição em 

total comunhão com Deus. Quando o comunismo desaparecer, 

obviamente isto não significa que todo o mundo irá se tornar bom 

instantaneamente. A consumação última da história humana virá 

quando cada indivíduo passar através do processo de purificação e 

restauração individual, eliminando assim a tendência ao mal que 

reside dentro do seu próprio caráter. 

Desde a queda do homem, cada indivíduo destinou- se a ir 

através desta luta interna para vencer a natureza decaída dentro de 
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si. A verdade dará a eles a força para fazer isto. Somente com a 

ajuda de uma cosmovisão clara, o homem pode superar a tendência 

para o mal, e tornar-se capaz de avançar em direção à perfeição. 

 

CONCLUSÃO 

 

 

 

Para concluir esta seção e tornar mais claro o significado da 

responsabilidade humana, relembremos a história de um homem em 

uma pequena cidade que foi ameaçada por uma inundação. Uma 

emergência foi declarada e a cidade foi evacuada. Este homem, 

contudo, recusou-se a escapar de uma torrente de água. 

"Não se preocupe comigo", disse para seus amigos. "Deus 

prometeu salvai-me". 

As ruas foram inundadas e a guarda nacional aproximou-se com 

um barco, para salvá-lo. 
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"Vá embora! vá embora!" ele gritou. "Deus cuidará de mim". 

Dentro de poucas horas, as águas tinham subido ao redor da casa 

dele, e ele teve que refugiar-se no telhado. Uma equipe de resgate 

num helicóptero começou a sobrevoar a casa e baixou um cesto, 

enquanto a tripulação gritava para que ele subisse. 

"Leve isto para longe!" gritou de costas. "Deus me salvará". 

Contudo, pouco tempo depois a casa desabou e ele afogou-se. 

Após a morte ele foi para o céu e pediu para ver Deus. Ao 

aproximar-se do Seu trono disse: "Sr. Deus, o Senhor prometeu 

salvar-me. Nós tínhamos um acordo. O Senhor quebrou Sua 

promessa". Então Deus com grande amor respondeu-lhe: "Meu 

filho, Eu fiz tudo o que podia por você. Enviei um barco, e até meu 

helicóptero para você. O que eu poderia fazer, além disso?”. 

Do mesmo modo, muitas pessoas hoje no Ocidente sentem que 

se Deus quisesse destruir o comunismo, facilmente Ele poderia 

fazer isto. Elas estão contentes, engajadas em atividades mundanas e 

têm uma grande indiferença para com a vontade de Deus. Nunca 

consideram que elas mesmas sejam as pessoas que Deus escolheu 

para resolver o problema. Este é o maior e mais sério problema do 

Ocidente. 

Deus sempre trabalha através dos seus campeões na terra. Deus 

precisa de nossos braços, pernas, bocas e mãos para fazer o Seu 

trabalho na dimensão física. Deus procura inspirar homens e 

mulheres na terra que se determine a fazer Sua vontade. Hoje, Deus 

está olhando para a Terra para verdadeiramente fazê-la "um só 

mundo sob Deus". 
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