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É que você não precisava responder... 
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 Citando Cheiro do Ralo 

Ops...

A mensagem anterior tinha sumido.

 Citando Flamengo 

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

13-01-2011 15:15

eu concordo em discordar da concordancia do topico
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Postado originalmente por Fox Murder 

Não adianta rapá... Enquanto o Corinthians ser time da Globo, vai ser sempre assim.

13-01-2011 15:26

Eu acredito em Deus e sou feliz!!!

100+

PS: Respeito quem não acredito... isso é de cada um!
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 Citando P@nt@neiro 

vc foi suspenso por escrever idiotices pelo fórum, ou seja, punido pelo que fez com os dedos. O que
vc faz com sua bunda é problema seu.
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Mas respondi para testar até aonde vai a sua arrogância.
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 Citando BilinkI 

É que você não precisava responder... 

13-01-2011 16:56

Se com arrogância você quis dizer a falta de vontade para discutir pela internet com um "Troll-2009-
58mensagens" você está certo.

Edit: Algo que você poderia ter argumentado era a validade da sua felicidade mesmo a sua religião sendo
falsa, mas quando você argumentou "quem é você para dizer que a minha religião é falsa?" acabou a
discussão, simplesmente porque você não consegue nem pensar na possibilidade de que você está errado.
Talvez na próxima vez você tenta de novo.

Passar bem.

Spoiler: 
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 Citando Cheiro do Ralo 

Mas respondi para testar até aonde vai a sua arrogância.

Última edição por The Scientist : 13-01-2011 às 17:24

 Citando Flamengo 

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

13-01-2011 17:03

Cheiro do ralo... tu ta sendo muito troll, meu filho, o Sam Harris nem legitimo ateu é, o cara é
budista/ateu, por mais nonsense que isso seja...

Pior que crente x ateu é crentateu!
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Ok, fugiu da raia. Concordo, acabou mesmo a discussão.

obs.: Essa é a minha segunda conta. Minha primeira conta é de 2003. 

Amigo, você não me conhece. Não diga o que você não sabe.
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 Citando BilinkI 
Se com arrogância você quis dizer a falta de vontade para discutir pela internet com um "Troll-2009-
58mensagens" você está certo.

Edit: Algo que você poderia ter argumentado era a validade da sua felicidade mesmo a sua religião sendo
falsa, mas quando você argumentou "quem é você para dizer que a minha religião é falsa?" acabou a
discussão.
Talvez na próxima vez você tenta de novo.

 Citando meme 

Cheiro do ralo... tu ta sendo muito troll, meu filho, o Sam Harris nem legitimo ateu é, o cara é budista/ateu,
por mais nonsense que isso seja...

Pior que crente x ateu é crentateu!

13-01-2011 20:23

Eu concordo de certo modo com a autor do livro, porém acho que muita gente se sente confortavel com
seguir a religiao, exatamente por ser um vinculo social mto grande que tras na vida desse pessoa, mas de
fato tem gente que se sente confortavel com a presença de Deus, pois acredita de tal modo que o sente
presente na sua vida, e isso lhe tras felicidade até pelo fato de alguma maneira dar um sentido a vida
dessas pessoas.

Mas claro que a felicidade é algo totalmente subjetivo, onde cada pessoa tem o seu apice próprio, tem
gente que é feliz pq pega mta mulher, outros ja sao infelizes pq tem mulher demais sobrando e ele nao
tem q sua amada, e por ai vai, cada pessoa tem seus proprios valores de felicidade e vc nao precisa nem
comparar uma cultura com outra, ou uma pais com outro, basta verificar isso no seu proprio dia a dia,
onde vc vai perceber que a grande maioria pode até estar ligada ao vinculo de consumo material até pq
vivemos numa sociedade materialista, porem vc vai encontrar mta gente que nao pensa assim, que da
mais valor ao lado sentimental e por ai adiante, ou seja resumindo a historia o que ele falou nao tem
tanto sentido assim.
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Pra mim essa questão é bem simples.

Para algumas pessoas a religião é opressiva (meu caso). Então comecei a ler bastante e por fim me tornei
ateu. Mas para outras pessoas (o resto da minha família por exemplo) a religião é algo que os ajuda a
passar por momentos difíceis.
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Eu nunca senti a religião como algo bom, mesmo criança, lembro que tinha medo de queimar no inferno e
isso que minha educação religiosa não foi tão rígida, era só ir domingo na igreja e pronto. Mas conheço
pessoas que se apoiam na religião para atravessar momentos ruins e dizem que isso dá certo.

Pra mim a resposta é se sentir confortável. Eu, por exemplo, não tento convencer ninguém a abandonar a
sua fé. Só falo desse assunto se alguém começar o assunto e avaliando muito bem o grau de receptividade
da pessoa.

15-01-2011 0:54

Religião é uma boa. Nada contra.
O que fode são os que acreditam nela, 98% hipócritas. 
Nem quero começar com os pregadores do se deu quiser e ele quer, "vou rezar pra ganhar dinheiro" e os
não menos piores "sigo minha sagrada religião, condeno os ateus mas saio pecando(LOL) toda hora".

Discutir Deus é pior que discutir ETs. Alguns acreditam, outros "JÁ VIRAM"

BLA BLA BLA. 

Criado Católico(Crisma, comunhão). Vou casar na Igreja pq minha namo e familia vão querer. 
Por mim eu não iria, afinal eu pequei pacas e ainda vão me aceitar lá dentro? (LOL)

Hoje não tenho religião, apenas tento pescar as coisas boas de algumas delas 
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15-01-2011 2:43

Pelo menos com as pessoas que convivo e são fervorosos, noto que muitas vezes eles não discutem a
favor da relgião deles, e sim a favor do que eles pensam. Não aceitam que alguém venha dizer que o que
eles acreditam não é verdade, não discutem a favor do evangelismo, por exemplo, e sim a favor da crença.
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 Citando Fernando |CFC 

A hora do grito, foi a hora que ele tava empenhado dentro do sutiã da redonda, e ela simplesmente começou
a fuçar na mala, tirou um chocolate, deu uma mordida e ainda ofereceu pra ele.

15-01-2011 10:54 #114
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idem 

Questõe envolvendo fé são delicadas, a forma que vc expões a sua crença (no meu caso a minha não
crença) pode facilmente ofender os mais sensíveis ou apaixonados pelo assunto (seja ateu ou religioso). Na
dúvida, sempre evito o assunto ou mudo rapidamente para outra conversa.
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 Citando vilhelmson 

Pra mim a resposta é se sentir confortável. Eu, por exemplo, não tento convencer ninguém a abandonar a
sua fé. Só falo desse assunto se alguém começar o assunto e avaliando muito bem o grau de receptividade
da pessoa.

15-01-2011 11:49

Cada um escolhe a religiao que melhor se adeque a suas idéias OU não, seja ateu.
O importante é viver uma vida digna, e ter seus valores bem definidos.

Existindo DEUS ou não, uma coisa é certa: 
Você irá colher o que plantou.

[]s
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close tópic 

oh...wait, o tópic é meu, close not 
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Você irá colher o que plantou.

[]s

15-01-2011 12:15

D-us, um delírio. Hitler também acreditava em seres imaginários como o nosso Sinhô G-zuis, e afirmo que
religião não muda personalidade/caráter de ninguém.

Pessoas de baixa valoração moral e ética nascem e morrem assim, honestos mesma coisa e assim por
diante. Contudo, respeito qualquer pessoa/religião e não fico dizendo o que eu acho certo ou errado, tipo
qurerendo influenciar, cada um segue o que acha certo e pronto. =)
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15-01-2011 20:40

Ontem um amigo me disse uma frase que fiquei assim o.O'

Sobre o caso das enchentes na região serrana do RJ: "Tem mão divina nessa porra, cara... Deus falou
assim: tô precisando de vocês todos aqui... Os que sobreviveram ele disse: vocês ainda não..."

Eu mudei de assunto... preferi não falar nada pra não rolar uma discussão desnecessária, mas vamos
realizar as coisas: Morreu uma galera, famílias inteiras... Parente que não morreu, teve de enterrar
praticamente todos os familiares... um por um... 11... 15 caixões de uma só família, sem contar os
inúmeros amigos. E esses que ficaram? Vão ser obrigados a viverem numa tristeza da porra pro resto da
vida porque Deus precisou dos familiares deles lá em cima ? E esses que morreram? A maioria jovem,
crianças... Já que Deus chamou eles tiveram que ir e pronto? Todos cheios de planos de vida, pensando o
que iriam fazer amanhã e hoje vem uma chuva e mata todo mundo porque Deus quis. Quem sobreviveu
perdeu TUDO, só sobrou a roupa do corpo.. e aí ? Deus vai querer mais o quê desses que ficaram ?
Que porra de amor é esse ? Se isso for o amor divino, se pra ser amado for preciso pagar com tristeza e
sofrimento o resto da vida, sentindo a ausência de todos seus familiares e amigos, não precisa me amar
não.
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15-01-2011 20:55

Esse blablabla ai que fico puto, realmente Deus nao tem nada haver com isso, desestre natural foi feito
pela natureza que foi feita por Deus, a mesma coisa do carro que mata atropelando foi feito pela Fiat, a
fiat vai ter culpa? aff nada ver culpa do condutor, e no caso culpa nossa de estar no lugar errado na hora
errada.
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Ontem um amigo me disse uma frase que fiquei assim o.O'

Sobre o caso das enchentes na região serrana do RJ: "Tem mão divina nessa porra, cara... Deus falou
assim: tô precisando de vocês todos aqui... Os que sobreviveram ele disse: vocês ainda não..."

Eu mudei de assunto... preferi não falar nada pra não rolar uma discussão desnecessária, mas vamos
realizar as coisas: Morreu uma galera, famílias inteiras... Parente que não morreu, teve de enterrar
praticamente todos os familiares... um por um... 11... 15 caixões de uma só família, sem contar os inúmeros
amigos. E esses que ficaram? Vão ser obrigados a viverem numa tristeza da porra pro resto da vida porque
Deus precisou dos familiares deles lá em cima ? E esses que morreram? A maioria jovem, crianças... Já
que Deus chamou eles tiveram que ir e pronto? Todos cheios de planos de vida, pensando o que iriam
fazer amanhã e hoje vem uma chuva e mata todo mundo porque Deus quis. Quem sobreviveu perdeu
TUDO, só sobrou a roupa do corpo.. e aí ? Deus vai querer mais o quê desses que ficaram ?
Que porra de amor é esse ? Se isso for o amor divino, se pra ser amado for preciso pagar com tristeza e
sofrimento o resto da vida, sentindo a ausência de todos seus familiares e amigos, não precisa me amar
não.
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Nessas tragedias sempre tem alguma velha que fala "perdi minha familia, minha casa e minhas coisas,
mas GRAÇAS A DEUS escapei com minha vida. Ainda bem que ELE me ajudou".
Porra, nao era mais facil deus nao ter feito essa merda toda? ahahahah

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Oct 2001
14.313
1266

"Build a man a fire and he will be warm for a day. Set a man on fire and he will be warm for the rest of his life."
"Every miserable fool who has nothing at all of which he can be proud, adopts as a last resource pride in the nation to
which he belongs; he is ready and happy to defend all its faults and follies tooth and nail, thus reimbursing himself for his
own inferiority." -- Arthur Schopenhauer

19-01-2011 17:20

??? Hitler era ateu. Jesus um ser imáginario? WTF euaeaeuaheuahe

a superinteresante de janeiro alguem leu?

Ali afirma que destino existe SIM e a ciencia prova, mas ele pode mudar de acordo com nossas decisões.
O que os ateus pensam de Destino?

[]s

#121

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jan 2008
188
2

invgbs 

Membro

 Citando AndMac.me 

D-us, um delírio. Hitler também acreditava em seres imaginários como o nosso Sinhô G-zuis, e afirmo que
religião não muda personalidade/caráter de ninguém.

19-01-2011 17:32 #122
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Nov 2010
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InsanU 

Membro

 Citando invgbs 

??? Hitler era ateu. Jesus um ser imáginario? WTF euaeaeuaheuahe
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Vou pegar depois pra ler, mas de anti-mao, penso o seguinte, destino pode até ser que exista algo
premoldado, até pelos conhecimentos antepassados imbutidos nos genes, porém vc que faz seu destino,
seu corpo e pensamento tem instintos que se vc seguir vai ta seguindo esse tal destino, mas vc tem
sempre como modificar isso, até pq existe sempre o livre arbitrio, ninguem ta aqui preso a nada se fosse
assim nao haveria sentido em viver, seriamos simplesmente uma simulacao de The Sims por exemplo.

Verdinhas: 19
a superinteresante de janeiro alguem leu?
http://super.abril.com.br/imagem/capas/m/m_capa_287.jpg

Ali afirma que destino existe SIM e a ciencia prova, mas ele pode mudar de acordo com nossas decisões.
O que os ateus pensam de Destino?

[]s

19-01-2011 19:13

Outro exemplo poderia ser espiritos, que de antemao decidiram sua vida, sendo como uma linha reta de
um ponto à outro, no primeiro o nascimento, o último a morte. O seu destino muda conforme seu
pensamento, entao você oscila ao redor dessa linha, de um lado o caminho positivo, e, se oscila do outro
lado, voce leva uma vida negativa, e podendo ser interrompida a qqer momento depenendo de suas ações.
O momento que seu destino real se cruza com a linha ja traçada são os momentos decisivos em sua vida,
não importando qual escolha você tenha feito, tudo irá conspirar para aquele momento ocorrer; são os
momentos em que sua superação trará sua evolução.

Um insight que tive um dia desses.

[]s

#123

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jan 2008
188
2

invgbs 

Membro

19-01-2011 19:15

Livre arbítrio é uma ilusão.
Mas qual a diferença que isso faz? A gente só vai conhecer uma dimensão mesmo, se tudo que aconteceu
já estava pré-destinado ou não, qual a diferença?

#124

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Feb 2002
19.249
506

Spidey 

hardMOB Staff - Moderação

GA-G31M-S2L/C2D E8400/4GB DDR2 800MHz/HD4850
Minhas Referências - http://forum.hardmob.com.br/showthre...53#post4034953

19-01-2011 20:27

Livre arbítrio sob pena de punição eterna. 

#125

OutlanderZOR 

Membro
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