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Cosmovisão da CAUSA V
Cosmovisão da CAUSA Sobre o Homem

O comportamento de toda a sociedade é determinado pela
sua visão do homem. O nazismo, por exemplo, tinha certa
visão do homem. O darwinismo social tem certa visão do
homem. O comunismo tem certa visão do homem. Nesta
seção, discutiremos como CAUSA vê o homem.
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A. REJEIÇÃO DA VISAO COMUNISTA
Vamos examinar o papel do homem na ideologia comunista.
Essencialmente, a cosmovisão comunista declara que o homem é um
produto de seu ambiente. O homo sapiens, em outras palavras, é a espécie
que surgiu como resultado das pressões do ambiente. Além disso, homens
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e mulheres são o que são, devido aos fatores ambientais. Em resposta aos
fatores ambientais, uma pessoa desenvolverá certo tipo de caráter.
Isto deu origem às éticas marxistas. Uma pessoa é boa ou má de acordo
com a sua formação econômica. Eis porque, por exemplo, quando o
Vietnã caiu sob o comunismo, uma das primeiras coisas que os novos
dirigentes fizeram foi reunir os soldados que tinham sido aliados do
governo anterior e os encarceraram nos campos de trabalho. Eles
acreditavam que através do ambiente dos campos de trabalho, o caráter
do povo poderia mudar.
De acordo com a cosmovisão marxista, a alienação econômica é a
essência do mal, e quando o sistema econômico é mudado, a regeneração
do homem pode ocorrer. A sociedade ideal será realizada quando,
finalmente, a propriedade privada tiver sido completamente eliminada. O
caminho para construir uma sociedade verdadeira, justa e moral, é através
da mudança do sistema externo. Se você muda o sistema externo, então
naturalmente o caráter interno do homem será mudado.
Na visão da CAUSA, o sistema econômico é criado pela sociedade. Ele
é o produto dos membros da sociedade. Você não pode mudar a causa
fazendo mudanças no efeito. As mudanças devem ser feitas primeiro no
domínio da causa. Este é um princípio evidente, assumido pela ciência. A
mudança deve, portanto, vir do domínio do caráter antes do ambiente
externo.
A luz disto, Marx afirma que sua visão era “científica", enquanto as
outras eram "utópicas", pareciam tolice. A visão marxista torna-se
totalmente anticientífica. A regeneração do caráter do homem não pode
ser afetada pela mudança de suas condições externas.
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Isto é confirmado pela falha do Marxismo, como discutimos no
Capítulo 2. Uma após outra, as violentas revoluções marxistas —
leninistas falharam em trazer a sociedade ideal prometida. A União
Soviética, o primeiro estado marxista, está mais infiltrada com corrupção
do que de regeneração do caráter humano.

A VISÃO COMUNISTA DO HOMEM
A visão comunista do homem é a seguinte:

(1) O Homem é um animal adiantado
Na visão comunista, o homem é um animal como o macaco, que sofreu
um processo de desenvolvimento de acordo com a teoria do lamarckismo.
Especialmente, o homem é um ser que começou a usar as ferramentas e
a desempenhar um trabalho social. O uso de ferramentas criou a
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necessidade da linguagem, e isto estimulou o sistema nervoso e
desenvolveu o poder de raciocínio. Por este motivo, Engels disse que foi
o trabalho e não Deus que criou o homem.
Se é assim que o ser humano se desenvolveu, então não existe
fundamento para a dignidade humana. O homem é um animal
desenvolvido, não é diferente de outras espécies. O macaco pode ser um
pouco mais estúpido, e o homem um pouco mais inteligente, mas ambos
são animais e não existe nada para separá-los. Qual é a diferença entre um
Volkswagen e um Cadillac? Um é pequeno e simples, o outro é grande e
luxuoso, mas ambos são automóveis.

(2) O Homem é matéria em movimento
O comunismo diz que o homem é matéria em movimento, nada mais.
O homem é um corpo. O corpo é apenas uma máquina. Deus e a vida
eterna são ilusões. Somos totalmente descritos em termos de nossos
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constituintes materiais e das leis da química e da física. Somos uma parte
do reino animal, sem alma, sem espírito, sem valores individuais
significativos e sujeitos a aperfeiçoamento e modificação pelas leis já
aplicadas com êxito em outros membros do reino animal.
De acordo com Marx, o que pensamos, o que acreditamos e o que
sentimos são produtos de nossas experiências dentro de nosso ambiente
econômico. Somos o produto de nosso ambiente econômico.
Se somos produto de nosso ambiente então, do mesmo modo que a
noite segue o dia, um ambiente específico pode criar um caráter específico
com ideias pré-fixadas. Deve então ser possível conceber um ambiente
que criará caracteres e ideias perfeitas. Isto se torna justificativa para um
programa alegadamente científico, para regeneração e perfeição da
humanidade. O objetivo final do comunismo é justamente este — a
regeneração, a perfeição do homem. O primeiro passo para este programa
é colocar os comunistas no poder, porque são eles que entendem as leis
da história. São eles que podem criar o próprio ambiente para a
regeneração do homem.
Esta é uma visão atraente. Isto é o que atrai as pessoas — os ricos, os
intelectuais — esta é a visão de perfeição e regeneração da humanidade.
Eles têm uma chance de ser uma elite da história e desempenhar esta
formidável tarefa.
Existem naturalmente certas características desagradáveis que não são
manifestadas imediatamente. Os Estados Unidos são constituídos de
pessoas que tiveram muitas experiências. Suas ideias e conceitos já estão
formados. Se em uma revolução vitoriosa os comunistas conquistarem os
Estados Unidos, o que farão com este povo? Eles são bem claros a esse
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respeito.
Karl Marx escreveu no Manifesto Comunista: "Você deve confessar
que como indivíduo, você não significa outra coisa senão um burguês, a
classe média que tem propriedade. Esta pessoa deve ser eliminada do
caminho e considerada intolerável". Assim como você limpa o deserto
para construir uma estrada, a elite comunista elimina os membros
contaminados da espécie humana.

A PRÁTICA DO COMUNISMO: UM CRIME CONTRA A
HUMANIDADE
Quando as pessoas acreditam nisto, elas o praticam. Vimos no
Camboja como um grupo de comunistas que havia aprendido o
comunismo na França — o Khmer Vermelho e Pol Pot — tomou o poder
acreditando no que Karl Marx ensinara a eles. Eles diligenciaram em
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aplicá-lo.
Karl Marx ensinou-lhes que o capitalismo degenera, que a cidade é o
foco do capitalismo e que o trabalho físico regenera. Portanto,
acreditavam que tinham a responsabilidade histórica para regenerar a
humanidade. Decidiram fazer isto com uma terrível determinação que
choca a mente. Eles disseram: "Fora da cidade!" E um dia dirigiram o
povo de Phnom Penh — 1.500.000 pessoas — para fora da cidade sem
um traço de sentimentalismo burguês ou fraternidade.
Neste texto Murder of a Gentle Land (Assassino de uma Terra
Gentil), John Barron escreve:
Os soldados invadiram o maior e mais antigo hospital de
Phnom Penh gritaram para médicos, pacientes e enfermeiras:
“Fora! Todo mundo fora!” Não fizeram distinção entre
acamados e ambulantes, entre convalescentes e os que
estavam à morte, entre os que estavam aguardando cirurgia e
aqueles que já haviam sido operados. Centenas de homens,
mulheres e crianças em flácidos pijamas brigavam e mancavam para fora do hospital, para as ruas onde a temperatura
estava a 38 °C, no sol quente. Parentes ou amigos empurravam
as camas dos pacientes feridos ou enfraquecidos demais para
andar. Alguns carregavam garrafas gotejando plasma ou soros
nos corpos dos entes queridos. Um homem carregava seu
filho, cujas pernas acabavam de ser amputadas. As bandagens
nas duas pernas estavam vermelhas de sangue, e o filho, que
aparentava uns 22 anos, gritava: “Você não pode deixar-me
assim! Mate-me!”.
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Bem, e o que fariam os comunistas se conquistassem os Estados
Unidos? Não haveria limitação à sua força. Os comunistas têm evitado
um confronto porque existem no mundo forças suficientes para destruílos. Todavia, não existiriam tais forças se eles conquistassem os Estados
Unidos; eles estariam livres para pôr sua teoria em prática com a mesma
determinação de Pol Pot e os comunistas do Camboja. Os estrategistas
comunistas têm mesmo mostrado que dois terços da população dos
Estados Unidos seriam destruídos, porque a mentalidade capitalista está
profundamente entrincheirada aqui.
O comunismo é a realização literal do Salmo 14: "Diz o insensato em
seu coração: não há Deus. Os homens tornam-se corrompidos, fazem-se
abomináveis em suas obras; não há quem faça o bem, não há um sequer.
Acaso não se emendará sequer um dos que praticam a iniquidade, que
devoram o meu povo, como se comessem pão?".
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VIOLAÇÃO DOS DIREITOS E DA LIBERDADE
HUMANA
Quando consideramos que dentro da doutrina comunista não existe
base filosófica para os direitos humanos, parece muito irônico que grupos
marxistas estejam sempre à frente da militância em favor dos direitos
humanos. Tal demonstração de cuidado, contudo, é compatível com o
leninismo, que ensina ser necessário adaptar-se a qualquer posição, a
qualquer coisa, a fim de ganhar superioridade prática sobre o seu
oponente.
Marx previu a realização da liberdade através da aplicação de suas
teorias, mas a realidade tem sido completamente diferente. No
comunismo não há lugar para a variação da norma que a liberdade traz e
não existe lugar para a criatividade. Os trabalhadores soviéticos queixamse de ser tratados como máquinas. O mais importante de tudo é que não
existe lugar para o amor. Toda emoção deve ser negada por amor ao
Estado.
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O comunismo alcança um nível tal que podemos chamá-lo de processo
de "robotização". O sistema transforma o homem em uma máquina. O
processo é mais degradante do que a escravidão. Um escravo ainda mantém algum caráter humano. Um robô, não. Por este motivo, a marcha do
comunismo é a marcha fúnebre da humanidade.
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Vyacheslav Syosoyev é um artista russo que caricaturou a robotização
dos trabalhadores soviéticos. Ele está agora mantido na prisão da KGB,
pendente de uma investigação oficial de sua "sanidade". Uma caricatura
em particular caracteriza a natureza do homem soviético. O homem está
sem expressão. Logo que alguma expressão aparece, "bumm!" a expressão
desaparece. Todos são uniformes. Tudo é o mesmo. A introdução da
individualidade privaria o sistema de eficiência. O trabalhador autômato é
o mais desejável pelo ponto de vista dos dirigentes soviéticos porque ele
é o mais fácil de ser manejado.
Confrontado com tal sistema, devemos clarear nossa visão da vida
humana. Nossa busca da verdade nunca deve faltar. Com isto em mente,
apresentamos a visão da CAUSA sobre o homem.

B. A VISÃO DA CAUSA SOBRE O HOMEM
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Na cosmovisão da CAUSA, o homem não é apenas um animal. O
homem não é apenas um corpo. O homem é um ser divino. Isto é, o
homem é uma criação de Deus. Além disso, o homem é um ser com valor
divino. O homem é a manifestação da santidade e do caráter divino. O
homem é uma criação substancial feita â imagem de Deus.

O HOMEM TEM MAIS DO QUE UMA VIDA
BIOLÓGICA
A Bíblia fala da vida de um modo especial. "Porque assim como o Pai
tem vida em Si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo"
(João, 5:26). Este conceito da vida refere-se claramente a alguma vida além
da vida biológica. A vida neste sentido refere-se à única habilidade do
homem em comungar com Deus. A verdadeira vida do homem é a vida
espiritual. O corpo é meramente um veículo do espírito. O homem é
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espírito, e o espírito tem um corpo.
Este é o significado do homem como um ser divino. A finalidade do
homem é transcendente a este mundo, porque o espírito do homem vem
de Deus, e o destino do homem é deixar este mundo e morar com Deus
para toda a eternidade. É somente aqui que encontramos o princípio
filosófico para os direitos e para as dignidades humanas. Toda pessoa é
filha de Deus. Um crime contra qualquer ser humano é um crime contra
Deus.

Certamente esta é a crítica mais viável que pode ser feita contra a
exploração dos trabalhadores pelos capitalistas, ou exploração do terceiro
mundo pelos imperialistas. Marx denunciou a exploração, mas o que é
exploração se aceitamos a visão marxista do homem? Ele é meramente
um animal na selva, sobrevivendo em detrimento de outro. Por que isto é
um crime?
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Quando conhecemos a realidade dos homens e mulheres como filhos
de Deus, não mais podemos tolerar os maus tratos a um ser humano por
outro. É verdadeiramente triste que hoje muitas pessoas idealistas, e
iludidas pela hipocrisia do Ocidente, estejam encorajando a prática
marxista que denigre o homem. Devemos fazer todo esforço para
encorajar a prática da verdade de Deus que eleva o homem para o nível
mais alto possível de dignidade e apreço, condenando severamente a
injustiça e a exploração.

A FINALIDADE DA VIDA
O homem é criado para uma finalidade diferente. Quando estamos
cumprindo esta finalidade, sentimos felicidade. Não podemos ser felizes
a menos que realizemos esta finalidade. Façamos uma analogia. A
finalidade de um violino é produzir uma música bonita. Se você usa o
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violino como um bastão, você desvirtua a finalidade do violino. Você não
produzirá música e destruirá o violino.

Qual é a finalidade do ser humano? O homem é criado para amar a
Deus, dar alegria e satisfação a Ele. Quando formos capazes de comungar
com Deus e dar-Lhe alegria genuína, experimentaremos a verdadeira
felicidade descrita pelos santos e grandes mestres espirituais.
Estes mesmos mestres espirituais têm ensinado constantemente que o
modo mais importante de demonstrar nosso amor por Deus é amar
nossos irmãos e irmãs, os filhos de Deus. Amando a Deus e ao nosso
próximo, somos capazes de realizar a finalidade de nossas vidas. Isto é
igual a um violino produzindo a mais bonita música.
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A FELICIDADE É COMO UM ARCO-IRIS
Hoje muitas pessoas estão tentando desesperadamente sentir
felicidade, mas frequentemente, por mais que tentem ser felizes, mais
infelizes se tornam. Isto deve-se à natureza da própria felicidade. A
felicidade não pode ser enfocada como uma meta. A felicidade deve ser
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vista como uma recompensa concedida, quando realizamos o
compromisso que fazemos em vida. Desta maneira, a felicidade é como
um arco-íris. Você não pode fazer com que o arco-íris apareça
deliberadamente, e é inútil procurar por ele. Quando as condições
atmosféricas são adequadas o arco-íris aparece espontaneamente.

OS ASPECTOS DO HOMEM
Já falamos sobre as características de Deus, do caráter interno e forma
externa, bem como da masculinidade e feminilidade. Estas características
são mais plenamente manifestadas na vida humana, onde encontramos o
homem e a mulher como também a mente e o corpo. Além disso,
descobrimos que todo ser humano tem aspectos físicos e espirituais.
O aspecto físico é sujeito a certas leis físicas, e o aspecto espiritual é
sujeito a leis espirituais. O aspecto físico é temporal e o aspecto espiritual
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é eterno. Fisicamente temos certos aspectos mecânicos e animais; espiritualmente somos a imagem de Deus. Fisicamente somos sujeitos ao
instinto; espiritualmente todo ser humano tem uma mente divina. Que
parte é objeto? O aspecto físico. Que parte é sujeito ou primordial? É o
aspecto espiritual.

Se apresentarmos a solução para o problema humano, deveremos
considerar a "pessoa completa". Isto é, devemos considerar ambos os
aspectos do homem, o físico e o espiritual.
A dimensão causal na vida humana é a dimensão espiritual, e mesmo
assim é esta dimensão que é frequentemente ignorada ou subestimada. O
marxismo, por exemplo, trata o aspecto espiritual como um produto ou
função do físico. Ele tenta tratar a história e os problemas humanos em
termos exclusivamente materiais. Agindo assim está destinado ao
fracasso.
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C. A COSMOVISAO DA CAUSA SOBRE O HOMEM
Vamos resumir e ampliar o que abordamos anteriormente.

1. O HOMEM É A IMAGEM DE DEUS
Deus criou o homem à Sua própria imagem. O homem é como um
espelho refletindo a imagem de Deus. Quando Deus vê o homem, Ele vê
a Si próprio, como os pais veem a si próprios nos seus filhos.

2. O HOMEM É A MANIFESTAÇÃO VISÍVEL DO
DEUS INVISÍVEL
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A criação de Deus é a manifestação de sua forma invisível para sua
forma substancial visível. Entretanto, toda criação é a manifestação visível
do Deus invisível. Entre todas as criações, o homem é supremo. Deus
projeta-Se em um ser capaz de corresponder inteiramente à Sua emoção.
Deus deu aos homens e mulheres um potencial ilimitado de dignidade e
valor. Por esta razão, homens e mulheres são a "segunda pessoa" de Deus.
Nas palavras da Bíblia, "Vós sois Deus".

3. HOMENS E MULHERES SÃO OS FILHOS E FILHAS
DE DEUS
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O relacionamento mais íntimo do universo é o que existe entre pai e
filho — o relacionamento entre pai, mãe e seus filhos e filhas. Deus criou
homens e mulheres no relacionamento mais íntimo e próximo Dele. Toda
a humanidade é criada na posição de filhos e filhas de Deus, e o
relacionamento entre Deus é seus filhos é um relacionamento de amor.
Já que toda a humanidade existe sob o domínio de um pai, devemos
amar-nos como irmãos e irmãs. Todos os homens são uma família
humana, e o pai desta família é Deus. Nossa identidade como filhos de
Deus transcende raça, nacionalidade e cultura.
O homem não pode procurar ou obter nenhum título maior ou mais
permanente do que o título de filho ou filha de Deus. Você não pode
honrar um ser humano mais do que respeitando-o como um filho ou filha
de Deus. Este é o princípio da verdadeira paz e harmonia entre os
homens. É aqui que nascem a dignidade e os direitos humanos. Quando
você vê alguém como filho ou filha de Deus e lhe dá seu devido respeito,
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você cumpre seu mais alto dever para com um irmão. Você não pode
fazer nada melhor do que amar alguém como um filho de Deus. Certamente você não poderá prejudicá-lo, mentir-lhe ou explorá-lo. Você não
pode fazer nenhum mal para seu irmão quando o vê como filho ou filha
de Deus.

4. O HOMEM É UM SER ETERNO

O homem é criado como um ser eterno, do mesmo modo que Deus é
eterno. Como as leis da criação explicaram, Deus criou o homem com
duas dimensões: uma é o ser físico e a outra é o ser espiritual. Ao mesmo
tempo, Deus criou também o mundo em duas dimensões — uma é o
mundo físico e a outra é o mundo espiritual. Só o homem vive nos dois
mundos.
Frequentemente encontramos uma grande incompreensão com
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respeito ao termo vida eterna. Algumas pessoas acreditam que o homem
veio para viver na terra para sempre, afirmando que a morte emergiu por
causa da queda, contudo, devemos admitir que existe uma grande
evidência a respeito da existência de um mundo espiritual. Algumas destas
evidências foram revistas no Capítulo 2, na discussão sobre a opinião de
Marx referente ao homem.
Se a intenção de Deus fosse para o homem viver para sempre na terra,
não haveria necessidade de criar um mundo espiritual. Além disso, a
ciência não encontrou um ser físico capaz de viver para sempre na terra.
Acreditamos que o homem vive em dois mundos. Ele vive com seu
corpo físico aqui na terra, no mundo físico, e com seu eu espiritual no
mundo espiritual para sempre. O corpo e o mundo espiritual são feitos de
elementos espirituais. Entre os dois mundos — o espiritual e o físico —
o mundo espiritual é sujeito e o mundo físico é objeto, assim como a
mente é sujeito e o corpo é objeto. Os dois mundos são idênticos, mas o
mundo espiritual é mais "real" do que o mundo físico, porque ele é o
mundo da existência eterna. Por esta razão, a Bíblia se refere ao mundo
físico como uma "cópia e sombra do santuário celeste" (Hebreus, 8:5).
Hoje a principal origem dos problemas na nossa sociedade é existir
homens e mulheres que não acreditam num mundo espiritual no qual
continuarão a viver para sempre. Não entendem que durante a sua vida
na terra, eles devem se preparar para um estágio de vida próximo e final.
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5. OS TRÊS ESTÁGIOS DA VIDA

Toda pessoa passa pelos três estágios da vida:
a)

o estágio embrionário no ventre da mãe;

b) a vida física na terra;
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c) a vida espiritual eterna no mundo espiritual.

A. O ESTÁGIO EMBRIONÁRIO
Durante um período de nove meses no ventre da mãe, a criança se
prepara para a vida na terra. Vivendo em um ambiente líquido, ela recebe
alimento e oxigênio através do cordão umbilical. Durante este tempo
ocorre o mais crítico dos processos no qual a criança se prepara para a
vida que virá. Os órgãos digestivos estão prontos para receber alimento,
e os pulmões se preparam para respirar.

B. A VIDA FÍSICA NA TERRA
No momento do nascimento, a criança deixa o ambiente seguro e
familiar do ventre e entra num mundo totalmente novo. O nascimento é
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ao mesmo tempo tanto a "morte" do estágio embrionário como o dramático início de uma vida terrena. A criança no conforto do ventre de sua
mãe não tem ideia da existência do mundo externo, e ela não desejaria
passar pela experiência do nascimento, porque é tão desconhecido para
ela assim como a morte o é para nós.
Talvez quando uma criança chora ao nascer seja porque está
lamentando a perda de seu antigo modo de vida, contudo, se a preparação
for completa não haverá necessidade de choro. Seus pulmões funcionarão
para respirar o ar e seu estômago para receber alimento. Porém, se seus
pulmões não se desenvolverem completamente, serão incapazes de
respirar, e o resultado será um natimorto.
Um ser humano é preparado para viver na terra somente por um tempo
limitado. Isto quer dizer que o segundo estágio de vida é limitado como o
estágio embrionário. Ao invés de nove meses, a vida física poderia ser cem
anos. A finalidade destes cem anos é a preparação para um terceiro estágio
mais alto — o estágio espiritual. O universo físico em sua totalidade é um
grande ventre onde a natureza nos fornece alimento para comer e ar para
respirar.
O momento deve vir quando terminamos nossa vida na terra, mas a
morte é um segundo processo de nascimento para o mundo espiritual.
Esta dramática experiência aguarda todo ser vivo.

C. A VIDA ESPIRITUAL NO MUNDO ESPIRITUAL
Da mesma maneira que deixamos o ambiente líquido do ventre

28

materno para entrar num ambiente repleto de ar, no momento da morte
física somos introduzidos em outro ambiente no mundo espiritual. Que
tipo de ambiente é este? Ele não pode ser material, líquido ou gasoso. O
ambiente no mundo espiritual é cheio de amor e do espírito de Deus. E
necessário ter fortes "pulmões de amor" para respirar aquele tipo de '"ar".
Assim como preparamos nossos "pulmões de ar" quando estamos no
ventre de nossa mãe, devemos preparar também nossos "pulmões de
amor" enquanto estivermos vivos na terra. Sem estes pulmões de amor,
seremos natimortos no mundo espiritual. Esta semi- morte no mundo
espiritual representa uma morte muito mais séria do que perder a própria
vida física. Esta é a verdadeira morte, a morte da visão de Deus.
Obviamente a questão de como nos preparar na terra para o próximo
estágio da vida é extremamente importante. A experiência do amor de
Deus e o amor dos irmãos aqui'na terra é a preparação mais importante e
crítica que devemos fazer. Como a criança se prepara no ventre da mãe
para entrar no mundo físico, também devemos preparar nosso espírito
aqui na terra para passarmos para o mundo espiritual eterno. Somos um
espírito vivo desde que nascemos, mas só nos desenvolvemos quando
recebemos amor de Deus e praticamos a verdade de Deus amando nosso
semelhante. Necessitamos aprender a amar aqui na terra. Se esperarmos
até o próximo mundo, será muito tarde para nos desenvolver.
Por este motivo. Deus estabeleceu na terra uma instituição perfeita por
meio da qual podemos aprender e sentir o amor — a família.
A FAMÍLIA É A ESCOLA DO AMOR
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A família é onde a essência do amor de Deus pode ser sentida e
praticada. Esta é a escola do amor dada por Deus.
A natureza, essencial do amor de Deus é tríplice:
1)

Amor dos pais.

2)

Amor filial (amor dos filhos)

3)

Amor conjugal.

Todos estes três tipos de amor podem ser aprendidos e sentidos dentro
do relacionamento da família.
O primeiro é o amor que os pais dão para os filhos. Este é o amor mais
puro e abnegado de todos. O amor filial é o amor que os filhos retribuem
aos pais. O amor conjugal é o amor experimentado entre esposa e esposo
no casamento. Estes três tipos de amor são as mais profundas
experiências de amor na vida humana. Tendo estas experiências de amor
na terra, cada pessoa é capaz de experimentar e praticar o amor de Deus,
que pode ser chamado amor compartilhado — um amor totalmente
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altruísta. Quando o amor de Deus é praticado na família, poderá depois
ser expandido para a sociedade, nação e mundo. Praticando o amor de
Deus, uma pessoa dá crescimento a seu ser espiritual.

A experiência e prática do amor devem ser centralizadas em Deus de
tal forma que durante cada estágio da vida humana o homem possa estar
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em comunhão com Deus, sentindo o amor de Deus diretamente. Quando
o homem vive em comunhão com Deus, ele já começou uma vida eterna
mesmo estando ainda na terra. Na mente espiritual, este homem nunca
sofrerá a "morte", e o fim de sua vida física será o exato momento de sua
transformação para a vida espiritual eterna.
A família é a instituição indispensável dada por Deus. No processo de
desenvolvimento espiritual, cada pessoa deve passar através dos estágios
de filho ou filha, homem ou mulher adultos, esposo ou esposa, pai ou
mãe.
O homem vive para sempre e sua vida na terra é a única oportunidade
que possui para preparar sua vida eterna. O homem deve viver sua vida
terrena consciente de sua futura vida eterna.
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Em contrapartida, a pessoa que vive na terra somente com uma
perspectiva materialista, negando completamente sua vida espiritual,
vivendo de forma egoísta e corrupta, estará totalmente despreparada para
o nascimento espiritual. Esta é a maior tragédia inimaginável, entrar no
mundo espiritual sem ter desenvolvido a sensibilidade do amor de Deus
que nos capacita a viver felizes nesse mundo. A dor e o pesar desta
situação são intensos e longos. E muito difícil para remediar. A vida
espiritual sem ter desenvolvido a habilidade de comunicar-se livremente
com Deus é chamada "inferno", enquanto a vida eterna no amor com
Deus é chamada "céu". Em ambos os casos, nenhum ser humano é capaz
de extinguir sua existência espiritual. Seja ou não perfeito, a existência do
homem é eterna.
Os homens sábios devem admitir esta verdade final e utilizar cada
segundo de suas vidas para o bem-estar de suas vidas eternas. Para fazer
isto, devem reconhecer a Deus, receber Sua verdade, praticá-la e amar
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altruisticamente sua família e seus semelhantes.

D. AS DUAS DIMENSÕES DA VIDA HUMANA: O SER
FÍSICO E O SER ESPIRITUAL

Já explicamos que o homem existe em duas dimensões. Uma é o seu
ser físico e a outra é o seu ser espiritual. O homem vive nos dois mundos,
físico e espiritual.
Precisamente falando, não passamos para o mundo espiritual no
momento da morte física. Ao contrário, estamos vivendo continuamente
nos dois reinos — espiritual e físico — por todo o curso de nossa vida
física. O ser espiritual somente está unido com o corpo físico até o
momento em que este se separa do corpo espiritual com a morte física.
Daí por diante, o ser espiritual torna-se independente e vive no mundo
espiritual para a eternidade.

34

O CRESCIMENTO DO SER ESPIRITUAL
Já foi afirmado que a vida terrena do homem é a oportunidade principal
para o ser espiritual crescer até a maturidade ou perfeição. Mas qual é o
mecanismo para o crescimento espiritual? Para aprendermos alguma coisa
sobre

os

princípios

do

crescimento

espiritual,

primeiramente

consideraremos o processo de crescimento físico.
O corpo físico do homem, como o corpo físico de outro ser vivente,
requer um período de tempo para alcançar a maturidade. Devemos
conhecer que espécie de elementos são necessários para ocasionar o- crescimento espiritual. Em geral, devemos dizer que um indivíduo deve
receber verdade e amor de seu pai, Deus. Isto corresponde ao ar e a luz
do sol no processo de crescimento físico. Isto é, eles são dados livremente
ao indivíduo. Chamaremos estes elementos espirituais de "elementos de
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vida". Deus é a causa final de todos os elementos da vida e nós os
recebemos através de nossos pais e outras figuras paternais.
Do mesmo modo que o alimento físico é importante para o
crescimento do corpo físico, o desenvolvimento do espírito também
requer "alimentos" espirituais. Estes são chamados de "elementos de
vitalidade". São fornecidos para nosso corpo físico quando praticamos a
verdade e o amor em nossa vida diária.
Em outras palavras, o ser: espiritual deve ter um dar e receber com
Deus, recebendo a verdade e o amor de Deus e deve passar estes
elementos de inspiração para o corpo físico. O corpo físico recebe a
mensagem e a obedece, e pratica a verdade e o amor de Deus na vida real.
Deste modo, o ser físico pode retornar abundantes elementos de
vitalidade para o seu ser espiritual, com os quais o ser espiritual pode
crescer.
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Os homens devem receber a verdade e o amor de Deus enquanto estão
na terra e praticá-los. Deste modo, o homem se torna a incorporação da
verdade e do amor de Deus. Este é o único caminho através do qual o ser
espiritual pode crescer para a plena maturidade. O homem deve praticar
o maior dos mandamentos de Deus, que é amar a Deus e a seu
semelhante. Somente isto pode promover o bem-estar eterno do
indivíduo. Esta é a mais importante finalidade do estágio da vida física.
É importante compreender que o bem-estar material do corpo físico
tem uma importância secundária comparando ao nosso desenvolvimento
espiritual. Quando o homem está totalmente cego para a realidade de
Deus, para Sua verdade e Seu amor, vive uma vida egoísta e avarenta na
terra, ele nega completamente o crescimento de seu corpo espiritual. Nas
palavras de Jesus, "o que lucraria um homem ganhar o mundo inteiro e
perder sua alma?"
Na Cosmovisão da CAUSA, toda ação do homem tem um impacto
eterno. O que fazemos tem um efeito eterno para o nosso bem-estar
espiritual. Nós podemos dizer que o homem colhe o que semeia. Em
qualquer situação uma pessoa pode encontrar a si própria. Não é bom
censurar os outros. O homem não tem ninguém para censurar a não ser a
si próprio, e toda pessoa deve assumir a responsabilidade por viver uma
vida boa e moral.
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E. O COMUNISMO DESTRÓI A FAMÍLIA E A
RELIGIÃO
O que é o comunismo? O comunismo parece estar pedindo ao povo
para se sacrificar por um ideal altruísta. Ele pareceria ser espiritualmente
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benéfico ao homem, entretanto, é extremamente ilusório. Na realidade o
comunismo suprime o desenvolvimento espiritual humano. Ele nega a
existência de Deus e nega a sua verdade e amor. O maior dano feito pelo
comunismo é o bloqueio da vida espiritual do homem, ensinando que não
existe Deus e nem espírito eterno. Ao invés de amor e sacrifício, a essência
da vida torna-se ódio e ressentimento. Se você estudar a literatura
marxista, tornar-se-á claro que a essência do marxismo é o ressentimento.
A fim de promover a dialética, o marxismo deve promover o ódio. Este
ódio resseca e destrói o espírito humano.
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Aqui mais uma vez, um forte contraste pode ser observado na visão
comunista. O comunismo nega a mais sagrada de todas as instituições —
a família, negando também ao homem a experiência da prática do amor.
Separando e encorajando os filhos a trair seus próprios pais, ele tem
gerado ódio e inimizades fazendo com que milhões de homens viessem
negar sua vida eterna e ser "natimortos" no mundo eterno do amor. Este
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é o pior crime que a ideologia comunista ateia comete contra a
humanidade, é a negação de Deus.
O comunismo destrói a família. Este é um ponto que Marx declara
claramente no Manifesto Comunista. Filhos inteligentes são algumas
vezes separados dos pais. Eles ensinaram que o partido e o Estado são
mais importantes do que os próprios pais. Processar os pais por "crimes
ideológicos” é considerado uma ação heroica num Estado comunista
como a Coreia do Norte.
E interessante considerar as palavras de Richard Wurmbrandt. Ele
passou 17 anos em uma prisão na Romênia e disse: "Eu entendi a força
do mal quando passei este tempo na prisão. Comecei a ver que deve existir
um demônio, porque seria impossível para os homens tratar outros
homens do modo como que vi pessoas tratando outras pessoas naquela
prisão na Romênia".
Alguma coisa acontece quando as pessoas são ensinadas a ter ódio
assim. Tornam-se capazes de fazer qualquer coisa para levar avante sua
causa. O interesse do estado torna-se a justificativa moral para os seus
crimes. Basicamente o amor de Deus está cortado, e as ações, ao invés de
serem motivadas pelo amor, pelo interesse, ou por ideais éticos, tornamse motivadas pelo ódio. O resultado é a morte espiritual.
Nas palavras de Jesus: "Não temais os que matam o corpo, mas não
podem matar a alma; temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno
tanto a alma como o corpo." (mat. 10:28) Isto é o que o comunismo faz.
A negação da espiritualidade pode ser comparada à "escuridão". O
comunismo representa a escuridão espiritual que hoje afeta bilhões de
vidas. Ele nega o bem-estar eterno das pessoas. Ao lado das crueldades
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físicas que têm destruído milhões de pessoas, o comunismo arruinou a
vida eterna de outros bilhões. O comunismo é o pior crime contra a
humanidade.
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Encontramos aqui o motivo porque, em nome de Deus e em nome da
humanidade, o comunismo deve ser detido. Este é o interesse
fundamental da CAUSA. Quando vemos hoje que existe uma filosofia que
destrói a dimensão espiritual do ser humano, então temos que nos
levantar, nos opor e detê-la.
Nós não podemos ficar satisfeitos dizendo: "Bem, vamos ficar onde
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estamos. Eles podem ter sua parte do mundo; nós podemos ter a nossa
parte do mundo; não estamos preocupados." Se temos verdadeira compaixão, se realmente sentimos que todas as pessoas da terra são nossos
irmãos e irmãs, e se realmente sentimos que temos uma vida eterna, não
podemos permitir que milhões de pessoas morram espiritualmente por
causa de uma falsa ideologia. A compaixão nos exorta à ação.

F. CONCLUSÃO

Cerca de 45 anos atrás existiam muitas pessoas fugindo da Alemanha
nazista. Entre elas, havia um alemão que estava vivendo em Nova Iorque
ensinando no Seminário Teológico União, e que disse: "Eu tenho que
voltar para a Alemanha. Eu sei que todo mundo está correndo, sei que
estou bem aqui na América, mas tenho que voltar para a Alemanha. Não
posso ficar aqui." E a razão pela qual ele retornou foi por que ele sentiu
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um chamado de Deus. Ele disse que existiam dois tipos de graça. Existe
uma "graça fácil", o tipo de graça que nos convida a dizer: "Eu estou bem,
não tenho que me preocupar com os outros", mas ele disse que através de
suas orações e esforços recebeu outro tipo de graça, a qual referiu-se como
"graça valiosa”, e falou sobre o custo do discipulado e o custo da
verdadeira crença em Deus. Ele disse que foi esta fé que o mandou
retornar à Alemanha, mesmo ao custo de sua vida e fazer todas as coisas
a seu alcance para deter o nazismo. Este homem foi Dietrich Bonhoeffer.
Um pouco antes da queda de Adolf Hitler em 1945, ele foi executado por
causa de sua oposição ao governo nazista.
A vida de Bonhoeffer é um exemplo para nós. Ele reconheceu que o
verdadeiro valor é o valor espiritual eterno. Sua vida terrena acabou, como
a de toda pessoa, mas ele vive no mundo espiritual eterno em uma dimensão maior e nos corações de todos aqueles que admiram suas ações. Aos
olhos de Deus, ele não está morto; sua nobre vida continuará para sempre.
Hoje devemos pensar sobre a libertação do mundo comunista. Quando
o Reverendo Moon veio para a América em 1973, anunciou que queria
fazer uma reunião em Washington D.C. para alertar o povo americano
sobre o perigo do comunismo.
Em 1976 ele declarou: "Agora quero realizar um rally livre em
Moscou." Este é o espírito que existe por trás da CAUSA. Queremos
libertar o mundo comunista.
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