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Cosmovisão da CAUSA VII 

Aplicações Práticas da Cosmovisão da CAUSA 

 

 

 

A grande falha do Ocidente não tem sido a ausência de vontade mas a 

inabilidade de pô-la em prática. Não é a nossa intenção introduzir a 

cosmovisão da CAUSA como um ensinamento sem implicações com a 

vida diária. Muito pelo contrário, a origem da cosmovisão da CAUSA está 

na experiência cotidiana do homem com Deus e com a realidade da vida. 

Claramente esta verdade é capaz de provocar um grande impacto na vida 

social do homem. 

A Cosmovisão da CAUSA conduz diretamente a um estilo de vida 

particular. Quando Deus se torna o centro da vida de cada indivíduo, 

todas as pessoas religiosas e pessoas conscienciosas são da mesma forma 

atraídas para a união. Para isto acontecer, a Cosmovisão da CAUSA deve 

ser ativamente aplicada num programa de caráter construtivo. 
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A. OS TRÊS PILARES DE UMA BOA SOCIEDADE 

 

Na visão da CAUSA, uma boa sociedade deve repousar em três pilares 

que são (1) Deus, (2) a Família e (3) o amor altruísta. Estes três pilares são 

constantemente entrelaçados na cosmovisão da CAUSA. 
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1. DEUS 

 

Deus é a rocha viva de uma boa sociedade e a crença em Deus é a base 

da construção da CAUSA. Deus é a causa final do poder da vida Então é 

essencial que cada pessoa conheça a Deus, a fim de realizar-se como 

indivíduo e, portanto contribuir na formação de sua família, comunidade, 

nação e finalmente do mundo. 

 

2. A FAMÍLIA 

 

A família é uma instituição planejada por Deus, como parte de Seu 

plano original de criação. A família, que começa com a união do esposo e 

esposa, é a unidade básica na visão de Deus, porque é nela que o seu ideal 

pode ser realizado. Dentro da família o amor floresce e alcança a 

plenitude, e é este o propósito da criação. Além disso, a família é a escola 
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do amor, e a comunidade, a nação e o mundo são extensões da família. 

 

3. O AMOR ALTRUÍSTA 

 

Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, 

mas não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o 

címbalo que retine. Ainda que eu tivesse o dom de profecia, e 

conhecesse todos os mistérios e toda a ciência; ainda que eu 

tivesse toda a fé, a ponto de transportar montes, mas não 

tivesse amor, nada seria. E ainda que eu distribuísse todos os 

meus bens entre os pobres, e ainda que entregasse meu 

próprio corpo para ser queimado, mas não tivesse amor, nada 

disso me aproveitaria. (I Cor 13:1-3). 

 

O amor é a essência da vida. Através do amor, Deus pode realizar a 

finalidade de Sua criação e o homem pode realizar a finalidade de sua vida. 

O verdadeiro mal da filosofia comunista é a substituição do amor pelo 

ódio. Embora Marx protestasse contra a desumanização do trabalhador, 

não há maior desumanização do que privar o coração humano dos 

sentimentos de amor que inflama as lamentações e os ressentimentos. O 

ódio isola o homem de Deus. Como a Bíblia diz: "Aquele que não ama, 

não conhece a Deus, pois Deus é amor." (I João 4.8.) 

Todavia, em nosso mundo encontramos muitos tipos de amor. Como 

poderemos distinguir o amor de Deus de outras formas de amor? Deus é 

um pai duro e amoroso. Ele procura somente o bem-estar e a felicidade 

de seus filhos. Ele constantemente se sacrifica por amor de seus filhos. 
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Este é o amor genuíno. Enquanto o amor egoísta afasta o homem de 

Deus, o amor altruísta procura sempre unir todas as pessoas com Deus. 

O amor egoísta é a causa do mal e a raiz do problema humano. 

A cosmovisão da CAUSA promove o amor altruísta, o amor puro, o amor 

de Deus. Somente ele pode unir o homem com Deus e dar ao homem 

realização e alegria. Uma boa sociedade nunca poderá ser construída a não 

ser que ela se firme nos três pilares de Deus, da família e do amor altruísta. 

 

B. A META DA VIDA: ALEGRIA ETERNA COM DEUS 

 

Não existe razão para começar um grande empreendimento sem um 

objetivo claro. Quando você viaja, você tem um destino certo. Nossa 

própria vida é certamente o maior empreendimento pessoal que 

poderemos imaginar, contudo, muitas pessoas vivem sem entender 

claramente seus objetivos de vida. Outras pessoas formulam metas, mas 

estas metas podem não ser semelhantes às do propósito de Deus para 

com elas. Em outros casos, o indivíduo é guiado por frustrações no 

decorrer de sua vida. 

A finalidade pela qual Deus criou homens e mulheres foi para 

receberem amor de Deus e retornarem amor a Ele. Esta finalidade deve 

ser a meta de nossa vida. Nós fomos criados para receber o amor de Deus 

como Seus filhos. Quando assim agimos, estamos satisfazendo a Deus e 

ficamos satisfeitos. Por esta razão, a pergunta feita pela religião tem sido: 

"Qual é a vontade de Deus para o homem?" Quando respondemos a esta 

pergunta identificamos nossa meta na vida. 
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Podemos fazer três recomendações: 

 

 

 

1. PARA TORNAR-SE UM FILHO DE DEUS 

 

O primeiro passo, simples como possa parecer, é admitir nossa 

identidade como filhos de Deus. Não existe ninguém mais próximo dos 

pais do que os filhos. Certamente os criados, os vizinhos ou os amigos 

dos pais não compartilham da mesma relação íntima de amor como os 

filhos o fazem. Os filhos que não reconhecem sua identidade são causa 

de grande preocupação para os pais, entretanto, a verdade mais profunda 

é que nós somos os filhos de Deus, e este é o primeiro passo dado para a 

alegria de Deus. 

 

2. OBTER A "VIDA ETERNA" 
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A vida eterna significa a obtenção do mais alto estágio de 

desenvolvimento espiritual. Nossa meta deve ser garantir a vida eterna. 

Esta somente poderá ser alcançada através de uma cuidadosa aplicação 

dos princípios descritos na cosmovisão da CAUSA. 

 

3. ALCANÇAR A REALIZAÇÃO DA VIDA 

 

Nós queremos ser felizes. Deus nos quer felizes. A finalidade da criação 

é que sejamos felizes. E ainda, a vida humana é atormentada pela 

infelicidade. A razão é porque não estamos conscientes de que somos 

filhos de Deus, destinados a viver com Ele na eternidade. 

Deus investiu um potencial fabuloso em cada pessoa. Ele nos deu uma 

dádiva inimaginável. Quando formos capazes de entender nossa 

verdadeira identidade, este potencial se tornará realidade em nossa vida. 

Quando desenvolvermos completamente nosso potencial dado por Deus, 

nós nos sentiremos felizes e alcançaremos a realização na vida. 

 

C. O COMPROMISSO DA CAUSA 

A CAUSA está comprometida com duas coisas: a vitória sobre o 

comunismo e a criação de um mundo moral. O Deusismo, uma 

cosmovisão centralizada em Deus, é essencial para alcançar estas metas. 

Ambas as metas são alcançadas quando tomamos o Deusismo e o 

aplicamos em nossa vida. 
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O MODO ESPIRITUAL DE COMBATER O 

COMUNISMO 

 

Poderemos chamá-lo modo ideológico ou espiritual de combate ao 

comunismo unilateral. Por 150 anos existe um esforço constante para 

"conter" o comunismo militarmente, economicamente e politicamente. 

Mas o mundo livre continua perdendo terreno. Não existe um caminho 

fácil, um caminho simples para que possamos parar o comunismo. 

Primeiramente, deveremos mudar nosso modo de vida. Deveremos 

aplicar o Deusismo e viver uma vida centralizada em Deus. Neste ponto, 

a maré que tem corrido contra nós, dará meia-volta. 

 

UMA AMÉRICA FORTE 

 

Além disso, o comunismo não pode ser derrotado, a não ser que a 
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América seja forte. A América foi criada para ser "uma nação sob o 

domínio de Deus", e embora a ideia de Deus seja "um mundo sob Seu 

domínio", esta será a realização de "uma irmandade de homens sob a 

paternidade de Deus." Isto pode acontecer quando Deus tornar-Se 

verdadeiro para todas as pessoas. 

 

UM MOVIMENTO GLOBAL 

 

O comunismo não pode ser derrotado, nem um novo mundo de moral 

pode surgir sem a força de um movimento global unido. O comunismo 

tem uma estratégia global. Nós não o venceremos se não respondermos 

com uma estratégia global. 

 

 

 

D. A PRÁTICA DO AMOR ALTRUÍSTA 
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O que podemos fazer para garantir que o nosso amor seja um amor 

altruísta? Como podemos identificar o amor altruísta? 

 

 

 

1. HONESTIDADE 

 

O amor altruísta começa na honestidade. A história do amor egoísta é 

a história da desonestidade. De acordo com o relato bíblico, a queda do 

homem está associada com a desonestidade. A mulher ouviu a mentira da 

serpente e não a verdade de Deus. Independente de como interpretemos 

esta história, existe nela uma profunda verdade. A desonestidade destrói 

o amor. Ela gera desconfiança, que por sua vez gera destruição. 

Se você ama alguém, primeiro você deve ser honesto com esta pessoa. 

Honestidade traz confiança e um ambiente de amor pode florescer. 

 

2. PUREZA 
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O amor altruísta é puro. Uma pessoa altruísta deve preservar a pureza 

de coração para com seu cônjuge. Isto requer completa fidelidade; 

infelizmente é o que é necessário aos casamentos hoje. A perda da pureza, 

trazida por uma conduta imoral, é um veneno para a relação matrimonial, 

que é o centro da vida em família. 

Do mesmo modo, devemos preservar uma pureza de coração em todas 

as nossas relações. O patriota é o homem que guarda uma devoção pura 

de coração para com seu país. O santo e verdadeiro filho de Deus é o 

homem que guarda pureza de coração para com Deus. 

 

3. COMPAIXÃO 

 

O amor altruísta é compassivo. O coração compassivo é generoso e 

complacente. Este tipo de atitude, naturalmente, cria harmonia e unidade, 

enquanto a frieza causa a separação e atrito. Ninguém quer ser tratado 

sem amor. Nós não somos computadores; nosso valor não pode ser 

medido por nossa eficiência. A maior expressão da compaixão humana 

são as lágrimas sinceramente derramadas por amor a uma outra pessoa. 

Este é o gesto mais bonito deste mundo. 

 

4. ASSISTÊNCIA 

 

O amor altruísta é expresso no servir. O teste finando altruísmo é a 

boa vontade de servir. O servir traz alegria. O servir é um ato de dar. Nós 
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damos nosso conhecimento, talento, tempo, esforço e coração quando 

servimos aos outros. Somente quando servimos alguém é que somos 

capazes de entendê-lo. 

Estes são os testes do amor altruísta. Quando somos honestos, puros, 

complacentes e servimos os outros, então estamos amando-os 

altruisticamente. Quando estendemos honestidade, pureza, compaixão e 

serviço para nosso cônjuge e para a família, sabemos que estamos 

amando-os altruisticamente. O mesmo é verdadeiro para nosso país, para 

o mundo e finalmente para Deus. 

Eu sou honesto com Deus? Tenho pureza de coração em relação a 

Deus? Sou complacente e sirvo a Deus? Quando pudermos responder 

sim, estaremos amando a Deus altruisticamente. 
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