
MPF quer que Band se retrate por ofensas de Datena contra ateus

http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/432901-mpf-quer-que-band-se-retrate-ofensas-de-datena-contra-ateus-6.html[02/02/2013 10:44:59]

Fórum Cultura hardMOB Boteco hardMOB MPF quer que Band se retrate por ofensas de Datena contra ateus

  

 Manter conectado
RegistrarAjuda

Home Vídeos Imagens blogMOB Servidores Contato Sobre

FAQ Calendário Comunidade Opções Atalhos Procura Avançada

Tópico Fechado Página 6 de 8 ... 4 5 6 7 8Primeira Última

LinkBack Opções do Tópico Mostrar

06-12-2010 20:47

Se ele tivesse Deus no coração, faria a cagada de dizer isso ao vivo ou realmente ter preconceito?

#126

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Dec 2008
7.477
814

Todeswunsch 

Membro

 Citando Soro 

O Datena apenas deu uma simplificada. No fundo ele acha que se as pessoas tivessem Deus no coração,
não importa o quanto isso seja real ou ilusório, elas pensariam mais antes de fazer cagada.

E hoje as cagadas são tantas e tão corriqueiras.

06-12-2010 20:47 # Publicidade

hardMOB
Publicidade

06-12-2010 20:56

WUT?
Explica melhor isso ai...

Eu ja acho que essa eh a diferenca entre os dois...

#127

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

"The truth is so much more
remarkable."

Oct 2001
5.807
398

The Scientist 

Membro

 Citando Tdswnsch 

E começa a agir como um idiota, pegando todas as influencias ridiculas de quem quer ser o salvador da
pátria contra religião, questionando tudo a torto e a direito. No fim, o ateu e o religioso são a mesma
coisa: dois pés no saco acreditando no que outra pessoa passou a eles.

 Citando Flamengo 
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eu só acho que o intelligent design é muito mais factual do que as mutações aleatórias e seleção natural.

06-12-2010 21:05

vai da pessoa isso, geralmente não é pq é ateu ou cristao que ele vai ser mais pé no saco

cansei de ver ateu porae se achando fodao pq acabou de descobrir que acha que Deus nao existe,ai tem
que sair contando pra todo mundo e xingando todos que sao religiosos

o mesmo vale pra cristaos,que acham que ateus são bandidos pq nao tem Deus no coração...

problema não é ser ateu ou cristao,e sim amadurecer nesse ponto pra ter uma discussao saudavel e
respeitar um ao outro,apesar de que a fé nao se bate com argumentos '-'

Ps.: sou ateu '-'

#128

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Mar 2008
3.633
45

kamisaki 
Membro

06-12-2010 23:14

Espero que ele se retrate abertamente pelos absurdos que falou ao invés de tentar remendar a situação.

#129

Registro:
Mensagens:
Blogs:
Verdinhas:

Apr 2009
2.614
2
200

sugar 

Membro

A angústia é a única fonte da criação

06-12-2010 23:59

sou ateu e cago lindamente pra religiões, seitas e crendices.
Também não fico enchendo o saco de ninguém, nunca tento convencer ninguém. Acho que assim que todo
ateu deveria se portar.

#130

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Feb 2003
22.151
1974

Ribeiro 

hardMOB Staff - Moderação

"O Botafogo tem o dom de me levar do inferno ao paraíso, e vice-versa.
Ele é como eu, é preto no branco. É oito ou oitenta. Somo assim.
Ou é agonia, ou é êxtase.
O Botafogo sou Eu mesmo, sim senhor."
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07-12-2010 4:28

Se todo mundo fosse assim, não haveria razão pro Datena não falar asneiras contra os ateus nem os ateus
contra os crentes, nem os brancos contra os pretos, os ricos contra os pobres, e assim vai.

Parabéns pros dois, que são inteligentes - independentemente de serem (ou não) ateus.

#131

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Sep 2010
87
0

ZN2 

Membro

 Citando kamisaki 
problema não é ser ateu ou cristao,e sim amadurecer nesse ponto pra ter uma discussao saudavel e
respeitar um ao outro,apesar de que a fé nao se bate com argumentos '-'

Ps.: sou ateu '-'

 Citando Ribeiro 

sou ateu e cago lindamente pra religiões, seitas e crendices.
Também não fico enchendo o saco de ninguém, nunca tento convencer ninguém. Acho que assim que todo
ateu deveria se portar.

07-12-2010 4:45

Só digo uma coisa: se virar ateu fosse uma vontade propria sem influencia alheia, os argumentos seriam
diferentes, não iguais como to acostumado a ver. Ateu é mais chato e nojento do que evangelico
fervoroso. Conheço pessoas que já passaram por igreja catolica, evangelica, espirita, umbanda, deixaram
de acreditar, voltaram a acreditar... Todas elas procuram paz consigo mesmo na religião, é algo onde
querem paz e querem tentar compreender algo que não há explicação, ou pelo menos o Homem ainda não
foi capaz de explicar... Elas não vão numa igreja pra buscar salvação. Aí vem um ateu e diz que Deus não
existe e blablablawhiskassache e leva um owned gostoso dessas pessoas. Eu não acredito nesses
personagens que inventaram, como os santos e os "deuses" que já pisaram na Terra. Se existe algo
superior a nós, não pisou aqui e nunca vai pisar. Pra mim, ser otimista, ter autoconfiança e saber o que
está fazendo dá mais resultado do que uma vida inteira de preces. Mas não dá pra negar que muitas vezes
o acaso age fortemente, e aí não dá pra acreditar que seja apenas acaso.

#132

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Dec 2008
7.477
814

Todeswunsch 

Membro

 Citando BilinkI 
WUT?
Explica melhor isso ai...

Eu ja acho que essa eh a diferenca entre os dois...

07-12-2010 6:38 #133

Registro:

Eu era um aventureiro como voce,
ate que tomei uma flechada no
joelho....

Jan 2001

TechMaster 

Membro

 Citando Tdswnsch 

No fim, o ateu e o religioso são a mesma coisa: dois pés no saco acreditando no que outra pessoa passou
a eles

 Citando Soro 

O Datena apenas deu uma simplificada. No fundo ele acha que se as pessoas tivessem Deus no coração,
não importa o quanto isso seja real ou ilusório, elas pensariam mais antes de fazer cagada.
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Muito bom, é bem por ae. O Datena pode nao ser um must de personalidade, mas isso que o MPF quer é
totalmente contra a liberdade de expressão. Ele tem que dizer pro datena a opiniao que ele deve ter?

Mensagens:
Verdinhas:

5.453
307

http://www.danilozanaga.com.br

07-12-2010 6:53

Minha familia inteira é de catolicos ou espiritas, eu sou ateu e não conhecia até uns 5 anos atras ninguem
ateu, pelo menos ninguem que assumisse. Ateu sofre muito preconceito, principalmente dos fervorosos.

Agora sobre o que você disse, puta bosta.  

Se algo me ensinou que Deus não existe, alem do obvio, foi a maneira de agir e pensar dos crentes e
catolicos.. 94% são hipócritas, teimosos e não respeitam a opnião alheia, alguns usam deus como
desculpa pra tudo, mas isso foi na infacia-adolescencia, ai veio toda a parte cientifica e eu deixei de
acreditar em deus 100%.

#134

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

pq faso iso ? ;/
Jul 2007
8.814
825

! romarinho 

Membro

 Citando Tdswnsch 

No fim, o ateu e o religioso são a mesma coisa: dois pés no saco acreditando no que outra pessoa passou
a eles.

you mad cause i'm stylin on you

07-12-2010 7:01

Como que alguem deixa de acreditar depois volta a acreditar em Deus? Sobre a pessoa procurar paz, é
isso mesmo. 

Eu não gosto de ficar falando pq pessoal acha que eu to defendendo ou atacando, mas eu tenho pra mim
que a pessoa que procura essas religiões (as do pessoal de terninho) são todas fracas e precisam se apoiar
em alguma coisa, seja fé ou botar culpa do seu fracasso ou sucesso pessoal, profissional e etc..

#135

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

pq faso iso ? ;/
Jul 2007
8.814
825

! romarinho 

Membro

 Citando Tdswnsch 

Conheço pessoas que já passaram por igreja catolica, evangelica, espirita, umbanda, deixaram de acreditar,
voltaram a acreditar...

you mad cause i'm stylin on you

07-12-2010 9:38

Alguem mostra pro Datena aquele gráfico da porcentagem das religiões na cadeia e depois pergunta se ele

#136

Taliban 

Membro
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ainda acha isso. Pra quem não sabe os ateus são uma pequena minoria. Se bem que do jeito q ele é troll
num vai mudar nada...
Antes que me xinguem, sou agnostico.

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jun 2002
18.124
40

 Citando Larissa. 
comer puta é fundo do poço total
nem com desculpa de perder cabaço eu acho justificavel
ainda bem q nenhum namorado meu nunca comeu puta (paga) 

07-12-2010 10:06

Olhando aquele gráfico isoladamente, como foi feito no tal tópico, chega-se facilmente à conclusão que
canhotos são menos criminosos que os destros. Pra quem não sabe, os canhotos são uma pequena
minoria.

#137

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Sep 2010
87
0

ZN2 

Membro

 Citando Taliban 

Alguem mostra pro Datena aquele gráfico da porcentagem das religiões na cadeia e depois pergunta se ele
ainda acha isso. Pra quem não sabe os ateus são uma pequena minoria.

07-12-2010 10:36

Ele vai falar algo assim:

"Esses canalhas que buscam motivos para provar que estou errado! São uns calhordas!"

Quem nao tem argumentos, parte pra crítica...

#138

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Come get some!
Dec 2002
5.047
689

HyppeR 

Membro

 Citando Taliban 

Alguem mostra pro Datena aquele gráfico da porcentagem das religiões na cadeia e depois pergunta se ele
ainda acha isso. Pra quem não sabe os ateus são uma pequena minoria. Se bem que do jeito q ele é troll
num vai mudar nada...
Antes que me xinguem, sou agnostico.

You're pretty when I'm drunk.

07-12-2010 11:23

Comentário do G'Kar na pág 5 foi foda.
Parabéns cara. 
Soube usar bem as palavras.

#139

PARA FAL 

Membro
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Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Aug 2010
520
186

 2.8 - 2.2 T

07-12-2010 12:07

Na verdade sua conclusão só prova que você não possui conhecimento básico de estatística. Usar a
população carceraria para extrapolar conclusões sobre a população em geral é uma prática tão absurda do
ponto de vista estatístico que tudo o que eu posso fazer é recomendar que você contrate um professor
para te dar umas aulas a respeito do assunto. 

Sua conclusão é cientificamente absurda, mas além de absurda vai contra o que a criminologia estabeleceu
sobre a correlação entre religiosidade e criminalidade em estudos estatísticos: Ela é NEGATIVA mesmo
quando excluídas outras variáveis explicativas. 

No Brasil o único estudo realizado nesse sentido comprova fato que já foi verificado nos EUA, a religião
funciona como uma trava moral que afasta as pessoas do crime. (clique aqui quem quiser ler o artigo da
UFSC)

Ou seja, o Datena tem bons argumentos científicos se quiser insistir na idéia de que ateus cometem
crimes porque não acreditam em Deus. 

Porém eu acho que ele não deveria insistir nessa idéia porque seria um desrespeito aos ateus que são
boas pessoas e respeitam a lei 100% do tempo. Generalizações sempre são burras nesse sentido, tanto de
um lado quanto do outro.

#140

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Mar 2007
398
0

Eon 

Membro

 Citando UmK  

isso só prova como "teistas" não compreendem porra nenhuma sobre ateus.

07-12-2010 12:40

Nossa que merda! 
Ninguem vira ateista do dia pra noite, isso eh um processo que demora anos, no meu caso foi uns 10, e
eu pelo menos nao sofri influencia "direta" de ninguem, tanto que na epoca eu nem sabia o que era ser
ateista, agnostico, etc, tudo que foi necessario foi conhecimento.

Voce esta sendo ridiculo, argumento agora eh descartavel, se alguem usou, joga fora, ninguem mais pode
usar... uheauheauhheuauahue, soh os argumentos teistas podem ser sempre os mesmos, ateu que eh ateu
deveria inventar uma resposta diferente, obedecendo a logica e a razao, pra cada vez . Se existe

#141

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

"The truth is so much more
remarkable."

Oct 2001
5.807
398

The Scientist 

Membro

 Citando Tdswnsch 

Só digo uma coisa: se virar ateu fosse uma vontade propria sem influencia alheia, os argumentos seriam
diferentes, não iguais como to acostumado a ver.
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alguem que pode inventar argumentos sao os teistas, ja que eles nao fazem questao de obedecer a logica.

Pensa antes de falar merda, por favor.

A realidade eh chata? Eu acho maravilhosa.

Primeiro defina paz.
Depois fala pra elas que elas estao procurando as coisas erradas nos lugares errados.
Elas deveriam estar procurando pela verdade, se algum dia elas vao chegar nessa "paz" eh apenas atraves
da procura honesta pela verdade.
Como exatamente o ateu leva um owned dessas pessoas?

Ateu é mais chato e nojento do que evangelico fervoroso.

Conheço pessoas que já passaram por igreja catolica, evangelica, espirita, umbanda, deixaram de acreditar,
voltaram a acreditar... Todas elas procuram paz consigo mesmo na religião, é algo onde querem paz e
querem tentar compreender algo que não há explicação, ou pelo menos o Homem ainda não foi capaz de
explicar... Elas não vão numa igreja pra buscar salvação. Aí vem um ateu e diz que Deus não existe e
blablablawhiskassache e leva um owned gostoso dessas pessoas.

Eu não acredito nesses personagens que inventaram, como os santos e os "deuses" que já pisaram na
Terra. Se existe algo superior a nós, não pisou aqui e nunca vai pisar. Pra mim, ser otimista, ter
autoconfiança e saber o que está fazendo dá mais resultado do que uma vida inteira de preces. Mas não
dá pra negar que muitas vezes o acaso age fortemente, e aí não dá pra acreditar que seja apenas acaso.

 Citando Flamengo 

eu só acho que o intelligent design é muito mais factual do que as mutações aleatórias e seleção natural.

07-12-2010 12:42

Vocês não se cansam desse tipo de tópico?

é sempre a mesma coisa, pqp
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Registro:
Mensagens:
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Derp
Jan 2005
5.386
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Hasgul 
Membro

.
.

Paz nos foruns.

07-12-2010 12:59

Deus não existe. Não há prova alguma. Sua fé é fail. Ateus são os maioriais. Fodam-se.
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Colaborador
hardMOB
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ou

Darwin cuzão. Big Bang é mentira. Fé é algo grandioso. Religião é bom. Fodam-se.

Dá na mesma.
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Mar 2007
5.374
2
537

 Citando Micaela 

se vc se acha tao inteligente assim vai lá inventar a cura pra morte 

09-12-2010 21:11

nego ainda insiste nessas discussões, 
cada um acredita no que quiser e bls, o importante é não sair fazendo merda.
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pi :) 
Membro

rsrs!

10-12-2010 18:01

aí que ta bixo. nego falando que ateu é mais criminoso quando isso não tem absolutamente nenhuma
relação com a taxa de crimes.
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1

UmK 

Banido

 Citando ZN2 

Olhando aquele gráfico isoladamente, como foi feito no tal tópico, chega-se facilmente à conclusão que
canhotos são menos criminosos que os destros. Pra quem não sabe, os canhotos são uma pequena
minoria.

Última edição por UmK : 10-12-2010 às 18:04

11-12-2010 13:14 #146

Registro:
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Verdinhas:

Dec 2008
7.477
814

Todeswunsch 

Membro

 Citando BilinkI 
Nossa que merda! 
Ninguem vira ateista do dia pra noite, isso eh um processo que demora anos, no meu caso foi uns 10, e eu
pelo menos nao sofri influencia "direta" de ninguem, tanto que na epoca eu nem sabia o que era ser
ateista, agnostico, etc, tudo que foi necessario foi conhecimento.

http://www.hardmob.com.br/blogs/221664/
http://www.hardmob.com.br/members/Bruno.html?tab=likes_received
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/244836-antigo-referencia-oficialmob-fotos-videos-da-galera-post6443413.html#post6443413
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/244836-antigo-referencia-oficialmob-fotos-videos-da-galera-post6443413.html#post6443413
http://www.hardmob.com.br/members/pi+%3A%29.html
http://www.hardmob.com.br/members/pi+%3A%29.html
http://www.hardmob.com.br/members/pi%20:%29.html?tab=likes_received
http://www.hardmob.com.br/members/pi+%3A%29.html
http://www.hardmob.com.br/members/UmK.html?tab=likes_received
http://www.hardmob.com.br/members/umk.html
http://www.hardmob.com.br/members/Todeswunsch.html?tab=likes_received
http://www.hardmob.com.br/members/todeswunsch.html


MPF quer que Band se retrate por ofensas de Datena contra ateus

http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/432901-mpf-quer-que-band-se-retrate-ofensas-de-datena-contra-ateus-6.html[02/02/2013 10:44:59]

Vc é uma piada. Quando não responde só usando imagem, tenta desclassificar o que os outros falam. Boa
sorte aí no seu ateismo de 10 anos de incertezas. Outras pessoas entenderam o que eu falei a respeito de
paz, se vc não entendeu eu só lamento.

Voce esta sendo ridiculo, argumento agora eh descartavel, se alguem usou, joga fora, ninguem mais pode
usar... uheauheauhheuauahue, soh os argumentos teistas podem ser sempre os mesmos, ateu que eh ateu
deveria inventar uma resposta diferente, obedecendo a logica e a razao, pra cada vez . Se existe alguem
que pode inventar argumentos sao os teistas, ja que eles nao fazem questao de obedecer a logica. 
Pensa antes de falar merda, por favor.

A realidade eh chata? Eu acho maravilhosa.

Primeiro defina paz.
Depois fala pra elas que elas estao procurando as coisas erradas nos lugares errados.
Elas deveriam estar procurando pela verdade, se algum dia elas vao chegar nessa "paz" eh apenas atraves
da procura honesta pela verdade.
Como exatamente o ateu leva um owned dessas pessoas?

11-12-2010 13:25

Entao ta né... 
Quem que é piada mesmo?
Continua procurando a paz e a resposta pra tudo na religião que eu garanto que você nunca vai encontrar
nehum.
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"The truth is so much more
remarkable."
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398

The Scientist 

Membro

 Citando Tdswnsch 

Vc é uma piada. Quando não responde só usando imagem, tenta desclassificar o que os outros falam. Boa
sorte aí no seu ateismo de 10 anos de incertezas. Outras pessoas entenderam o que eu falei a respeito de
paz, se vc não entendeu eu só lamento.

 Citando Flamengo 

eu só acho que o intelligent design é muito mais factual do que as mutações aleatórias e seleção natural.

11-12-2010 13:35

Impressão minha ou você tem medo das ideias contrárias a sua?

Como alguém tem convicção de algo se está todo tempo afirmando que aquilo é verdade
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Membro

 Citando BilinkI 

Entao ta né... 
Quem que é piada mesmo?
Continua procurando a paz e a resposta pra tudo na religião que eu garanto que você nunca vai encontrar
nehum.

http://www.hardmob.com.br/members/the+scientist.html
http://www.hardmob.com.br/members/the+scientist.html
http://www.hardmob.com.br/members/The%20Scientist.html?tab=likes_received
http://www.hardmob.com.br/members/the+scientist.html
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/436994-religiaomob-religiosos-encaram-a-ciencia-post8183328.html#post8183328
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/436994-religiaomob-religiosos-encaram-a-ciencia-post8183328.html#post8183328
http://www.hardmob.com.br/members/mental.html
http://www.hardmob.com.br/members/mental.html
http://www.hardmob.com.br/members/Mental.html?tab=likes_received
http://www.hardmob.com.br/members/mental.html


MPF quer que Band se retrate por ofensas de Datena contra ateus

http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/432901-mpf-quer-que-band-se-retrate-ofensas-de-datena-contra-ateus-6.html[02/02/2013 10:44:59]

Não acredita em deus e ponto final, vc não é mais importante por conta disso. Parece que quer provar que
é uma pessoa melhor por não acreditar.

Porra, não vejo diferença alguma dos crentes que batem aqui em minha porta. 

Desculpe, mas pelo seus posts eu sinto que falta um pouco de aceitação sua mesmo, não sei se deve a
repressão obtida pelos que creem em algo superior, mas isso ta estampado.

Bom e Mau
Deus e Diabo
Cristão e Ateu

Viu alguma semelhança? Não, não quis dizer que ateu é mau ok?

11-12-2010 13:58

Não, errado.
Isso é um fórum, se o cara pudesse postar a besteira que quiser e ninguém pudesse responder... meio que
perde o sentido... 
Mas teístas com complexo de inferioridade sempre acham que o ateu está tentando mostrar que é melhor.

Agora se isso faz sentido pra alguém...
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Membro

Só digo uma coisa: se virar ateu fosse uma vontade propria sem influencia alheia, os argumentos seriam
diferentes, não iguais como to acostumado a ver.

Última edição por The Scientist : 11-12-2010 às 14:01

 Citando Flamengo 

eu só acho que o intelligent design é muito mais factual do que as mutações aleatórias e seleção natural.

11-12-2010 14:15

É o contrário. Usaram os resultados duma pesquisa isolada num tópico recente pra dizer que os ateus são
a minoria numa prisão, e por isso cometeriam menos crimes. Se fosse assim, os albinos seriam os menos
criminosos, seguidos, talvez, pelos ruivos.
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 Citando UmK  

aí que ta bixo. nego falando que ateu é mais criminoso quando isso não tem absolutamente nenhuma
relação com a taxa de crimes.
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