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Cosmovisão da CAUSA VI
Sumário e Conclusão

A. CAUSA LEVANTA-SE PARA A MUDANÇA
É posição da CAUSA que uma profunda mudança deve ocorrer no
nosso mundo. Não estamos entre aqueles que defendem a manutenção
do status quo. Contudo, ao contrário do comunismo, CAUSA propõe
uma mudança fundamental. Esta não é uma mudança no sistema, mas
uma mudança no homem. Os sistemas são criados pelos homens. A
mudança no homem, então, é uma mudança onde está a causa. Esta
mudança implicará em mudanças no domínio do efeito. O sistema
econômico, a estrutura social e o método de governo estão no domínio
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do efeito. CAUSA defende o princípio de que não mudando o homem,
nada mudará. As estruturas são feitas pelos homens, os homens devem
mudar, e os homens não podem mudar sem Deus.

1. ALIENAÇÃO: UM PONTO DE CONSENSO COM
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KARL MARX
A cosmovisão da CAUSA concorda com o marxismo num ponto e
somente num ponto. Ou seja, a alienação humana ocorreu, e portanto
uma solução é necessária. Contudo, partindo deste ponto, o marxismo e
a cosmovisão da CAUSA são diferentes como a noite e o dia.
Em primeiro lugar, MARX viu a alienação humana como uma
consequência econômica. Talvez porque viu a alienação humana
manifestada claramente na atividade econômica do homem, acreditou que
a raiz do problema estava lá. Ele, portanto, acreditou que a solução deve
ser a abolição da propriedade privada.
De fato, como temos visto, o abuso na área econômica é apenas um
dos sintomas do principal problema humano. O marxismo intervém nos
sintomas, não na doença.
A raiz do problema humano é a separação entre Deus e o homem. Nós
podemos chamar isto de "alienação espiritual", para distinguir da forma
marxista de alienação material. A solução para a alienação espiritual deve
ser uma solução espiritual. Em termos religiosos, os seres humanos
precisam de salvação. A salvação humana não é alguma coisa abstrata.
Não é uma sensação, nem alguma espécie de experiência emocional. A
salvação significa dizer que a revelação entre Deus, como Pai, e a
humanidade como filhos, está completamente restaurada.
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2. POR ONDE DEVEMOS COMEÇAR?
A união de cada pessoa com Deus é a nossa última meta. Como
dissemos, Deus está trabalhando para trazer cada pessoa para unir-se a
Ele pelo estímulo da consciência humana. Nossa consciência guia cada
um de nós na direção do valor moral. Nossa jornada em direção a Deus
é, portanto a jornada para a mais alta perspectiva de valor moral.
Como é que elevamos a nossa perspectiva de valor? Somente a verdade
é capaz de elevar nossa perspectiva de valor e também capaz de elevarnos a um ponto de vista mais alto. O processo para elevar nossa
perspectiva de valor, com respeito à verdade, pode ser chamado de um
despertar espiritual. Começamos nossa jornada para a maior perspectiva
de valor, nos baseando em uma nova expressão da verdade. Este é o
ponto de partida da CAUSA.
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3. A JORNADA DA HUMANIDADE EM DIREÇÃO A
DEUS
A história humana é a jornada da humanidade em direção a Deus.
Certamente no princípio da criação, Deus dotou todos os homens e as
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mulheres de capacidade para conhecê-Lo. Seu desejo não era somente que
eles conhecessem a Ele, mas que eles habitassem com Ele e partilhassem
de Seu amor todos os dias. Homens e mulheres deveriam viver com uma
consciência constante de Deus. Isto não requereria nenhum esforço
extraordinário, como orar e jejuar, mas seria tão fácil como sentir o calor
do sol ou receber nossos próprios pais.
A queda do homem, a separação entre o homem e Deus, destituiu
Deus e o homem da proximidade. Qualquer interpretação particular pode
levar à descrição bíblica da queda, os resultados da separação entre o
homem e Deus são claros. Deus tornou-se desconhecido, e a escuridão
caiu sobre a mente humana. A partir daquele momento começou a longa
jornada do homem em busca de Deus.
Esta jornada não é completada numa simples etapa. De fato, a
humanidade tem dado muitos passos no decorrer de milhares de anos.
Cada passo leva-nos mais próximos do dia em que poderemos
gradualmente emergir da escuridão e ver o sol brilhando, Deus.

A ÉPOCA DE ABRAÃO E O NASCIMENTO DO
HEBRAÍSMO
A Bíblia nos fala de alguns passos distintos no processo do
conhecimento do homem sobre Deus. Antigamente, por exemplo, o
entendimento humano sobre Deus era muito primitivo. Os homens
adoravam ídolos, e a concepção monoteísta de Deus era desconhecida por
eles. Abraão, o filho de Terá, um idólatra, foi inspirado por Deus a
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começar uma nova tradição religiosa. Essa tradição era a doutrina dos
hebreus, certamente uma das maiores tradições religiosas de toda a
história. Abraão rejeitou os ídolos de seu pai e orou para um só Deus.
A história de Abraão é uma das maiores histórias de fé da humanidade.
Por último, foi pedido a Abraão que sacrificasse o que havia de mais
precioso para ele, seu filho Isaac, nascido quando tinha cem anos. Abrão
demonstrou absoluta fé e obediência a Deus e ele estava pronto para
matar Isaac no Monte Moriá. Naquele momento, Deus parou Abraão
dizendo: "Agora eu sei que você teme ao Senhor".
Neste estágio da história humana, Deus era visto como um objeto de
temor: Esta era a maneira pela qual Deus podia ensinar ao homem sobre
Ele.

A ÉPOCA DE MOISÉS
Mais adiante, encontramos na Bíblia a história de Moisés. Como Deus
relacionou-se com o povo na época de Moisés? Podemos comparar ao
relacionamento entre um pai e seu filho mais novo. Semelhante ao pai,
que impediria seu filho de fazer o que é perigoso, Deus protegeu seu povo
do mal através da Lei Mosaica, que são basicamente uma série de
proibições, entre elas a adoração de ídolos, matança e roubo.
Esta época podia ser chamada de "não faça". Dizendo ao seu povo
sobre o que não devia fazer, Deus o guiou ao longo do caminho que
conduziu a Ele. Naquela época, Deus reinou sobre o homem como o
Senhor dos exércitos do Céu, com a humanidade na posição de servos.
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A ÉPOCA DE JESUS
Cristo veio mil e seiscentos anos bíblicos depois de Moisés. Em
contraste com a Lei Mosaica, podemos dizer que os ensinamentos de
Jesus trouxeram a religião para o estágio de ''fazer". Quando perguntaram
qual é o maior dos mandamentos, Jesus respondeu, "Amarás o Senhor teu
Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu
entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo,
semelhante a este é: "Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes
dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas." (Mat. 22:37-40.)
Nós podemos dizer que através de Cristo, Deus estava tratando os
homens e mulheres como um pai amoroso poderia tratar seus filhos
adolescentes. Simplesmente os perdoando por cometerem uma lista de
pecados, Ele observou que eles tinham alcançado um certo grau de
maturidade e os convidou a "amar a Deus" e "amar seu próximo". Jesus
Cristo enfatizou, como ninguém o tinha feito antes, a profunda verdade
de que Deus é nosso Pai, e os homens e mulheres são seus filhos.

A ÉPOCA PRESENTE
Já se passaram 2000 anos desde o nascimento de Jesus Cristo, e a
civilização humana alcançou um nível fenomenal. Os homens
caminharam sobre a lua e o "lançador espacial" está circulando
regularmente o nosso planeta. A capacidade intelectual humana, foi
desenvolvida além do que se podia imaginar. Paralelamente, progrediu a
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capacidade do homem em aprender e entender a verdade de Deus. Como
Deus se revelará aos homens e mulheres modernos? Que estágio
alcançamos agora sobre o conhecimento de Deus?
A visão da CAUSA é muito clara neste ponto. Deus quer que cada um
de nós possamos dar os passos finais no caminho de volta a Deus. Isto
podemos alcançar quando conhecermos inteira e profundamente a Deus.
Esta é a época de "ser" das religiões — ser um filho ou filha de Deus, ser
um templo de Deus, ser um santo. Esta foi a meta do homem desde o
início. Agora todas as tendências do desenvolvimento histórico indicam
que a meta em breve será alcançada.
Quando homens e mulheres se tornarem o que originalmente deviam
se tornar, os mandamentos da religião serão desnecessários. Quando você
se torna a incorporação de sua própria verdade, toda ação do homem é
naturalmente agradável a Deus e as extraordinárias exigências da vida
religiosa não serão mais necessárias. E a vontade de Deus que todos os
homens e mulheres se tornem como Cristo. Todos os homens e mulheres
estão destinados a alcançar a santidade. Quando for este o caso, que tipo
de sociedade será criada? Ela somente poderá ser chamada de sociedade
ideal. Certamente a moradia de Deus será com todos os homens.
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B. CAUSA:

O

PROCESSO

DE

MUDANÇA

NOS

HOMENS, NA SOCIEDADE E NO MUNDO
1.

DEUSISMO

O processo de mudança no interior do homem começa com o
entendimento de uma nova expressão da verdade. A verdade é eterna e
imutável. Contudo, a expressão da verdade dada ao homem numa
determinada época o torna apto ao entendimento e a contínuas mudanças.
Reconhecendo isto, a CAUSA começa com uma nova e clara expressão
da verdade. Esta expressão da verdade é capaz de aperfeiçoar nosso
entendimento sobre Deus e a relação de Deus com a humanidade. São
Paulo profetizou: "Por que agora vemos como em um espelho, como um
enigma, mas então veremos face a face.” (1 Cor. 13:12). A CAUSA sente
que este tempo virá.
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Certamente com os avanços que a humaaidade tem feito em todos os
campos do conhecimento e do entendimento, este é o tempo apropriado
para Deus nos inspirar, para formularmos claramente nossos princípios
sobre a existência de Deus dentro de uma cosmovisão inspiradora e
coerente. Este é o propósito da Cosmovisão da CAUSA, o Deusismo.

2.

UM DESPERTAR ESPIRITUAL

O novo entendimento a respeito de Deus, introduzido por esta nova
expressão da verdade, é capaz de elevar rapidamente a perspectiva ou o
ponto de vista individual. Nós chamamos isto de um despertar espiritual.
Este processo tira a venda secular de nossos olhos e nos permite ver toda
a realidade.

3. MUDANÇA NA PRIORIDADE DOS VALORES
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Existem basicamente dois tipos de valores: o material e o espiritual. Os
valores materiais são temporários, enquanto que os valores espirituais são
eternos. Deus criou ambos para serem bons e eles são necessários para o
bem-estar do homem. É importante compreender que os valores
materiais são secundários, enquanto os valores espirituais são primordiais.
Atualmente existe uma confusão a respeito da importância dos valores
espirituais. O despertar espiritual que a Cosmovisão da CAUSA acende
trará uma mudança e um esclarecimento da prioridade dos valores.

4.

A REVOLUÇÃO DO HOMEM
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Neste ponto devemos perguntar, qual é o maior obstáculo que impede
este processo de acontecer? Em outras palavras, qual é o nosso maior
inimigo? Temos visto ao longo do tempo que o maior inimigo de Deus e
do homem tem sido o comunismo. Neste ponto devemos deixar claro que
o próprio comunismo é a manifestação do mal, o principal problema
humano. O comunismo é o inimigo externo do homem, enquanto que o
egoísmo é o inimigo interno.
Se amanhã, todos os comunistas do mundo abandonarem o marxismoleninismo como um falso dogma, teríamos todo o céu e toda a felicidade?
Infelizmente, sabemos que não. Ainda teremos que vencer a batalha
interna. O egoísmo é o inimigo interno. Uma pacífica e intensa revolução
contra o egoísmo, dando lugar ao altruísmo começaria dentro do coração
humano. Esta é a revolução do homem.
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O QUE E O EGOÍSMO?
O egoísmo não se refere ao desejo natural que cada pessoa tem de
melhorar a si mesma. Temos uma ambição natural de garantir nosso bemestar e dirigi-lo ao alcance de valores mais elevados. Isto não é egoísmo.
Todos estes aspectos são da natureza original do homem dada por Deus.
O egoísmo é atribuído a um desvio dos desejos ou ambições do homem.
Esta mesquinhez dá lugar à avareza, ciúme e vaidade, e estes são
prejudiciais para a vida espiritual do homem.
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O egoísmo é uma perversão da natureza original do homem. Ele vem
da cegueira à realidade espiritual. A vida nos mostra uma sequência
interminável de escolhas, e a cegueira à realidade espiritual levam as
pessoas a fazerem péssimas escolhas.
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O egoísmo pode ser comparado a uma compra mal feita por falta de
informação. Você sente o engano mais tarde quando encontra a verdade.
Todo aquele que vive uma vida egoísta, sentirá o engano depois da morte,
quando compreender a má escolha que fez. Este é o resultado da cegueira
para a realidade espiritual.
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O EGOÍSMO É SEMELHANTE A UMA DROGA
Hoje o abuso da droga é um sério problema nos Estados Unidos e
outros países do Ocidente. O abuso da droga é como o egoísmo. As
drogas produzem uma sensação imediata e artificial, mas no processo elas
causam danos permanentes para a saúde física e mental.
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Do mesmo modo, as pessoas que são ignorantes da realidade espiritual
e estão procurando um bem-estar material imediato, frequentemente são
conduzidas a um caminho egoísta, ferindo e abusando dos outros. Os
homens e mulheres se enganam com seus cônjuges. Os filhos enganamse com os pais. As pessoas roubam umas das outras e violentam-se. Deste
modo podem usufruir de alguns prazeres momentâneos ou de uma
pequena satisfação material, mas sofrem um dano espiritual eterno.
O altruísmo, por outro lado, pode exigir um adiamento da satisfação.
Finalmente, quando alguém pratica um estilo de vida altruísta, a vida na
terra se torna um período de maior prazer e alegria, e a vida no mundo
espiritual é a continuação desta alegria eternamente.
Valores e bens materiais não são maus. Muito pelo contrário, estas
coisas são boas, criadas por Deus. Coisas materiais usadas como um meio
para a satisfação espiritual. Afinal de contas, ninguém pode levar um
centavo consigo na jornada eterna. Um modo sábio de vida é, então,
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investir todo recurso material que temos na terra para o bem-estar
espiritual próprio e de todas as pessoas.

NOVOS HOMENS E NOVAS MULHERES
Todos nós podemos nos tornar novos homens e mulheres quando: (1)
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estivermos espiritualmente acordados para os mais altos valores, e (2)
tivermos novas motivações e novas metas na vida. Quando tivermos
metas claras e inspiradas na vida, estaremos cheios de vitalidade e
entusiasmo.
A palavra "entusiasmo" vem do grego "entheos" significando "Deus
habita". Entusiasmo significa "Deus habita no homem”. Quando Deus
habita no homem, temos os mais altos valores, nova vitalidade e
entusiasmo.

5.

A SOCIEDADE IDEAL
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A derrota do comunismo é um objetivo imediato. Nossa meta final é
construir uma sociedade moral. Um dia, quando isto ocorrer, realizaremos
os antigos sonhos humanos, isto é, a realização do ideal de Deus. Para
alcançá-lo é necessário que cada um de nós aceite o chamado à santidade
e a tarefa de construir uma ‘‘sociedade de santos”.
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C. SUMÁRIO DA COSMOVISÃO DA CAUSA
O que segue é um breve sumário da Cosmovisão da CAUSA.

1.

DEUSISMO VERSUS COMUNISMO

Temos comparado e contrastado os dois modelos de cosmovisão:
Deusismo e comunismo. Vamos rever os pontos que foram apresentados.
O Deusismo defende a mudança no homem, enquanto o comunismo
defende a mudança no sistema econômico. O Deusismo defende a
revolução interna no ser humano, a mudança do egoísmo para o
altruísmo; o comunismo defende a revolução externa e violenta com base
na sua perspectiva ideológica. O Deusismo aspira tratar diretamente com
a corrupção moral que invade todos os sistemas. O comunismo trata
apenas os sintomas destes problemas.
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2.

A IMPORTÂNCIA DO INDIVÍDUO

A chave é o indivíduo. O desvio do homem de Deus começou no nível
individual. Do mesmo modo é neste nível que a restauração deve também
começar. Se ocorrerem mudanças no indivíduo, então naturalmente as
famílias mudarão. Então as comunidades, nações e o mundo inteiro, no
qual estas famílias vivem, serão transformados.
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3.

DEUS OU NÃO DEUS

O Deusismo afirma que existe um Deus; o comunismo postula que
não existe. O Deusismo afirma que a vida é eterna; o comunismo declara
que o homem é um ser temporal. O Deusismo acredita que existem
valores absolutos; enquanto o comunismo é baseado em valores relativos.
O Deusismo defende a cooperação nas relações humanas centralizadas no
amor; o comunismo enfatiza a dialética centralizada no ódio. O Deusismo
admite que existe uma luta, mas essencialmente entre
o bem e o mal, egoísmo e altruísmo; o comunismo identifica que a forma
básica de luta é a luta de classes.
Finalmente, tudo pode ser reduzido a uma simples crença. O Deusismo
afirma que existe um Deus; o comunismo nega isto. Somente uma destas
crenças pode ser verdadeira. Nós encontramos a resposta na realidade
viva de Deus.
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D. OS CINCO PONTOS DA COSMOVISÃO DA CAUSA
Os cinco pontos seguintes são uma breve expressão da cosmovisão da
CAUSA. Nós sentimos que estes cinco pontos são suficientemente
amplos para englobar todo o povo crente em Deus e também as pessoas
conscienciosas. Ao mesmo tempo, estes cinco pontos são bastante
específicos para excluir todas as ideias ateístas.
Se você aceitar estes cinco princípios, ou mesmo um deles, gostaríamos
que você trabalhasse com a CAUSA. A CAUSA percebe que estes são os
cinco pontos que todas as pessoas religiosas e as pessoas conscienciosas
podem aceitar, e se unirem a eles. Nós estamos certos de que o
comunismo não é capaz de aceitar nem mesmo um de nossos princípios,
que representam os fundamentos da CAUSA.
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A COSMOVISÃO DA CAUSA AFIRMA QUE:
1.

Deus é o criador.

2.

O homem é filho de Deus.

3.

O homem é criado livre para amar e assumir responsabilidade.

4.

O homem tem uma vida eterna.

5.

O amor altruísta é o valor supremo.
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E. Paralelos entre a Cosmo visão de CAUSA e as crenças
fundamentais que agem no Brasil
Estes cinco pontos encontram correspondência no pensamento e ação
dos chamados fundadores da independência do Brasil. Nossos
historiadores são unânimes em afirmar que os valores morais e religiosos,
fizeram a Nação e a independência a partir da admissão de que eticamente
suas ações e resultados eram decorrentes da existência de Deus.
E necessário notar que todas as nossas CONSTITUIÇÕES e o que
elas tinham de mais generoso e contribuinte para a nossa unidade, era a
consagração de princípios como a invocação de DEUS, assim o primado
do religioso e amoralidade assentada a partir deste valor supremo. Não há
bom governo e felicidade se o conhecimento disto não for encorajado. A
escola tem um papel muito importante nesta matéria.
Para o encontro com DEUS não é bastante apenas a transmissão de
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conhecimento, mas a transmissão do conhecimento científico verdadeiro,
conjugados a valores morais e religiosos.
Hoje, todavia, o nosso sistema educacional, dá pouca ênfase ao fato. O
que se procura, sobretudo, é divulgar os princípios humanistas, de
essência ateísta ou simplesmente uma atitude de omissão.
O que muito contribui para este estado de coisas é que alguns temem
que na educação de seus filhos prepondere uma formação sectária em
determinado credo. O fato é que vem ocorrendo um afastamento cada
vez maior entre as novas gerações e Deus, o qual está na origem de tudo
e de todos.
O que se precisa dar ênfase é incluir no fator cultura, abrangente a
todos os grupos sociais, raças, confissões que convivem fraternalmente
entre nós, que independente de qualquer credo particular e doutrina haja
a união da fé religiosa num novo código universal.
Quando nós meditamos em tudo isto, estamos aptos a compreender os
cinco pontos básicos religiosos:
1

— Um Deus, o criador do universo e governador.

2 — Ele governa o mundo através de Sua providência.
3 — O homem pode glorificar Deus amando Seus filhos.
4 — A alma do homem é imortal.
5 — Na próxima vida, a alma do homem será julgada por sua
conduta neste mundo.
Samuel Adams, um dos mais importantes filósofos políticos dos
Estados Unidos, figura de pensador ligado a independência do seu país,
disse que estes grupos de crenças básicas não constituem a religião da
América, mas pelo que elas representam, significam: a religião de toda a
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humanidade.
CAUSA, também quer que o fato não se circunscreva a uma visão
político filosófica do homem americano, porém, pelo que ele representa
venha se constituir o bem maior da humanidade; isto é, a vontade de Deus
é unir todos os Seus filhos, de todas as raças e continentes numa só família
mundial. Nós gostaríamos de expressar a contraposição e semelhança
entre o encontro com Deus, o código religioso universal e a Cosmovisão
da CAUSA nos menores detalhes.
O encontro com DEUS está expresso na crença de um DEUS e por
Ele ser governado. Não é intenção de CAUSA prometer uma nova
doutrina para a salvação do homem, esta é a missão das várias religiões.
Nós ficamos com o preceito: "DEUS é o criador".
A procura de DEUS e o seu encontro em nossa fé tem o seguinte
preceito: ELE governa o mundo através da Sua providência. CAUSA,
acrescenta a esta essência do pensamento religioso universal apenas isto:
“O homem foi criado com liberdade”. Assim, enfatizamos que o homem
deve tomar parte na providência de DEUS, fazendo-se presente pela sua
livre vontade.
A alma do homem é imortal, portanto sua herança no plano espiritual
é a vida eterna. Desta forma existe uma coincidência de caminhos.
Finalmente, nós acreditamos que a sua alma será julgada de acordo com a
sua conduta aqui na terra.
O 59º ponto da Cosmovisão da CAUSA é a certeza que o amor
incondicional é o valor supremo; enfatizamos que o comportamento da
vida do homem na terra é o critério focal para o crescimento do espírito
humano.
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Quando o homem cumprira vida na terra com amor incondicional, seu
espírito estará livre para se comunicar com DEUS, e terá completa
felicidade com todos aqui e na eternidade.
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F - CAUSA É FORMADA DE VALORES TRADICIONAIS
O paralelo entre a Cosmovisão da CAUSA, e os pontos acima
mencionados de fé, e de encontro com Deus, não é mera coincidência.
Assim, como os fundadores de nossa pátria acreditavam que Deus era a
origem de tudo e a providência Divina estava sempre presente, nós
acreditamos, que a única maneira de salvar o BRASIL é a volta de tais
valores.
Este é um ponto fundamental da CAUSA, como também que o mundo
livre deve se voltar para os valores religiosos que determinaram sua
existência e independência. CAUSA trabalha para isto; para que o
BRASIL volte ao seu verdadeiro espírito, onde não há lugar para o
sectarismo religioso, as perseguições confessionais diferentes, mas um
DEUS comum a todos os homens. Esta é a esperança fervorosa da
CAUSA. Religião tem raiz latina, significando ligar, prender os dois
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planos, o espiritual e material. Só o fortalecimento desta ligadura nos
livrará da escravidão certa. Que os participantes da CAUSA aqui ou em
qualquer lugar, a grande fraternidade humana, possam fazer isto com suas
religiões próprias, dando uma nova energia em favor de DEUS e da
humanidade.
Em CAUSA há esperança! Pela primeira vez, estamos vivificando a
esperança. Somando as nossas forças em favor da liberdade contra a
tirania, pela primeira vez nós vemos a esperança para o Brasil e o mundo!
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