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De onde tiraram que cristão/evangélico/etc não pode ser RICO e que Deus só cura os pobres?
Alguém pode me postar algum argumento bíblico qto a isso? É legal que os ateus atacam a biblia, mas
mal a conhecem hehe
tenso

#551

Registro:
Mensagens:
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haueha BR BR
Dec 2002
3.004
0

DontMakeMeLaugh 

Membro

15-11-2010 15:24 # Publicidade

hardMOB
Publicidade

15-11-2010 15:27

ateh onde sei nao foi um ateu que afirmou isso, só responderam oq o kazu disse.

#552

Registro:
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May 2002
6.655
1043

WHITE 

Suspenso

 Citando hitman ^ SPFC 

De onde tiraram que cristão/evangélico/etc não pode ser RICO e que Deus só cura os pobres?
Alguém pode me postar algum argumento bíblico qto a isso? É legal que os ateus atacam a biblia, mas mal
a conhecem hehe
tenso

15-11-2010 16:05 #553
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la_de_longe 

Suspenso

 Citando hitman ^ SPFC 

De onde tiraram que cristão/evangélico/etc não pode ser RICO e que Deus só cura os pobres?
Alguém pode me postar algum argumento bíblico qto a isso? É legal que os ateus atacam a biblia, mas mal
a conhecem hehe
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Jesus não ensinou viver na humildade?

tenso

15-11-2010 16:09

Ser rico é sinônimo de não ser humilde? 
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3.004
0

DontMakeMeLaugh 

Membro

 Citando la_de_longe 

Jesus não ensinou viver na humildade?

15-11-2010 16:18

BilinkI, depois dou uma lida, to sem tempo, e pra ser sincero, sem curiosidade sobre a origem da vida no
momento. Quando tiver um tempo sobrando, leio com calma. Por mais que você esteja tentando me
explicar pacientemente sobre sua (des)crença, achei que seu modo de escrever pareceu um tanto
agressivo.

Sei que acredito em Deus, o porquê, o pra quê ou o caralh* a 4 pouco me importa.

#555

Registro:
Mensagens:
Blogs:
Verdinhas:

Enrolando...
Dec 2009
1.363
6
461

razmth 

Membro

 Citando MobWatcher 
Então você nem sabe na verdade?
Que coisa mais estranha... Não é o que você acredita?

15-11-2010 16:35

Oque vc mais mostra é que quer acreditar em deus de qualquer maneira, não faz sentido postar no tópico
se não está interessado em estudar o outro lado.
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Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Apr 2003
4.189
43

Mike Portnoy 

Membro

 Citando Chip_ahoo 

to ligado, mas naum e a primeira vez que faço sexo anal..e so desta vez vim a sentir essa dor (pelo que
lembro).

15-11-2010 17:05 #557

la_de_longe 
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Sim.

Ferrari na garagem não combina com humildade.
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0

Suspenso

 Citando hitman ^ SPFC 

Ser rico é sinônimo de não ser humilde? 

15-11-2010 17:15

Que pensamento fraco.
Se o cara trabalhou, lutou, suou e quer comprar um carro que ele acha bonito e confortável, ele não está
sendo humilde? Independente de qto o cara trabalhe e ganhe, ele tem que andar como uma pessoa
comum? 
Coisa de invejoso isso.
OBS: Estou bem longe de ser rico, BEM LONGE MESMO.
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0

DontMakeMeLaugh 

Membro

 Citando la_de_longe 

Sim.

Ferrari na garagem não combina com humildade.

15-11-2010 17:29

Pois o cara não deveria ter trabalhado, suado e lutado, deveria seguir uma vida humilde e sem conforto
nenhum segundo os ensinamentos de Jesus.

Ou vc segue isso ou da na mesma acreditar ou não nele!
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Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Dec 2002
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0

la_de_longe 

Suspenso

 Citando hitman ^ SPFC 

Que pensamento fraco.
Se o cara trabalhou, lutou, suou e quer comprar um carro que ele acha bonito e confortável, ele não está
sendo humilde? Independente de qto o cara trabalhe e ganhe, ele tem que andar como uma pessoa
comum? 
Coisa de invejoso isso.
OBS: Estou bem longe de ser rico, BEM LONGE MESMO.

15-11-2010 17:34 #560

MobWatcher 

Membro

 Citando la_de_longe 

Pois o cara não deveria ter trabalhado, suado e lutado, deveria seguir uma vida humilde e sem conforto
nenhum segundo os ensinamentos de Jesus.
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No post do 'AG.' eu tive alguma dúvida, mas aí você exagerou cidadão...
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Oct 2009
2.371
102

Ou vc segue isso ou da na mesma acreditar ou não nele!

15-11-2010 17:37

Errado, muito errado. O trabalho acima de tudo, principalmente o suado e lutado, trabalharemos por
muitos, muitos anos, vai se acostumando. 
Trabalho vai contra a humildade??

Releia esse post.

#561
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Mensagens:
Verdinhas:
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2

Autor do tópico

invgbs 

Membro

 Citando la_de_longe 

Pois o cara não deveria ter trabalhado, suado e lutado, deveria seguir uma vida humilde e sem conforto
nenhum segundo os ensinamentos de Jesus.

Ou vc segue isso ou da na mesma acreditar ou não nele!

15-11-2010 17:39

de acordo com essa religiao, eu imagino que ele deveria gastar cada centavo ganho com o trabalho para
ajudar aos outros, ao invés de comprar brinquedos enquanto sofrem. me corrija se eu estiver errado.
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Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

May 2002
6.655
1043

WHITE 

Suspenso

 Citando hitman ^ SPFC 

Que pensamento fraco.
Se o cara trabalhou, lutou, suou e quer comprar um carro que ele acha bonito e confortável, ele não está
sendo humilde? Independente de qto o cara trabalhe e ganhe, ele tem que andar como uma pessoa
comum? 
Coisa de invejoso isso.
OBS: Estou bem longe de ser rico, BEM LONGE MESMO.

Última edição por WHITE : 15-11-2010 às 17:47
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Suspenso

 Citando WHITE 

de acordo com essa religiao, eu imagino que ele deveria gastar cada centavo ganho com o trabalho para
ajudar aos outros, ao invés de comprar brinquedos enquanto sofrem. me corrija se eu estiver errado.
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Exatamente!

Em vez de comprai um carro zero ou um iphone de ultima geração, usa o dinheiro que ganhou suando
com comuda para os semelhnates, ae sim ta certo!

15-11-2010 18:22

O "Mistério" é algo essencialmente individual. Quando passa pro coletivo, vira manipulação, embuste,
trambique. 

Mas já que estamos TODOS debaixo dessa grande farsa que se chama Sociedade, temos a tendência a
acreditar que "sobe" todo mundo ou "desce" todo mundo.

Não é assim.

"Sobe ou desce" APENAS O INDIVÍDUO! Não existe compreensão coletiva, todo mundo sacando os
parangolés em grupo.

Impossível.

SOZINHOS entramos nesta vida, SOZINHOS estamos nela e SOZINHOS sairemos dela.

Portanto, SOZINHOS compreenderemos as coisas.

Pode se apoiar aqui, quebrar um galho acolá, mas ao vacilar, se cai na armadilha das religiões-estado e se
vira mais um escravo...

Queimando a vida enterrado em medo, falsidade, máscaras e horrores.

Em resumo: não há saída pelo materialismo dos ricos, não há saída pela pobreza extrema (que também é
materialismo, só que ao contrário), não há saída através de deuses, entidades, cultos, nada.

Só se sai COMPREENDENDO O PORQUÊ DE TODAS AS COISAS...

Mas dentro do próprio limite de compreensão, que é praticamente ilimitado.

Mas quando CERCEIAM nossa compreensão, quando viemos de um sistema extremamente opressivo,
aprisionante, DOUTRINANTE e DOGMÁTICO...

Não há compreensão e, portanto, nossa Liberdade nunca existiu.

Daí, é sozinho que se aprende e tem, assim, a própria visão pessoal das coisas.

Eu disse A PRÓPRIA VISÃO PESSOAL, isso significa que ela não pode ser compartilhada.
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THE END.
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Truman 

Membro
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 Citando la_de_longe 

Exatamente!
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hahehehheaheheh

ta e prq o vaticano e a universal e outras religioes so os donos fica ricos e nao dao nada para os que se
fodem para faze eles ricos ????

denovo....

expliquem o ineslicavel....

quero usar o jato do seu macedo, ou o iate dele sera que ele me empresta ????????

quero ver quem vai defender ele agora.......

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Nov 2000
10.963
164

Em vez de comprai um carro zero ou um iphone de ultima geração, usa o dinheiro que ganhou suando
com comuda para os semelhnates, ae sim ta certo!

RAMPAGE 2 EXTREME/I7 920 @4.0 /3x DDR3 /POWERED BY ZOTAC TRI SLI-GTX 480/HAF X/PANA 37 FULL HD 120
HZ/RECIVER SONY STRDN-1000/MONITOR LG W2363D

15-11-2010 18:29

Mais uma vez o povo generalizando, pqp.
Quem ganha muito dinheiro (trabalhando), torna-se humilde se ajuda os necessitados também, e NÃO
DEIXA de ser humilde pelo fato de ser rico.
Até eu que não sou rico ajudo qdo posso.

#566

Registro:
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0

DontMakeMeLaugh 

Membro

15-11-2010 18:29

Qual o problema do cara ser rico? 

E aprende a escrever cara, voce usa pontos e tal nas suas frases que ficam sem sentido.
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2.000
25

AG. 
Membro

15-11-2010 18:37

Quem falou que o Deus dele prefere os pobres foi o Kazu, um cristao que vai a igreja todo domingo, reza
e le a biblia diariamente.
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The Scientist 

Membro

http://www.hardmob.com.br/members/andrepmrj.html
http://www.hardmob.com.br/members/andrepmrj.html
http://www.hardmob.com.br/members/andrepmrj.html?tab=likes_received
http://www.hardmob.com.br/members/DontMakeMeLaugh.html?tab=likes_received
http://www.hardmob.com.br/members/dontmakemelaugh.html
http://www.hardmob.com.br/members/ag..html
http://www.hardmob.com.br/members/ag..html
http://www.hardmob.com.br/members/AG..html?tab=likes_received
http://www.hardmob.com.br/members/ag..html
http://www.hardmob.com.br/members/the+scientist.html


Você acredita em DEUS?

http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/430823-voce-acredita-deus-23.html[04/02/2013 14:42:17]

Esse eh o Deus que ele acredita, e cuidado, pois o Deus dele possui a mesma chance de existir que o seu
ou qualquer outro....

Kazu, AG e hitman, olhem na biblia e vejam com seus proprios olhos.
Lucas 14:26-33
Lucas 18:18-22

Se voce acredita que o seu Deus existe, eh bom doarem tudo que voces possuem se quiserem ir pro
paraiso.

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

"The truth is so much more
remarkable."

Oct 2001
5.834
413

Uma pessoa desesperada precisa de um milagre, um filhinho da mamãe criado no leite com pera, já tem
tudo que precisa.

Um rico, só por ser rico, já não segue a risca a palavra dele.(Deus)

Rico se fode, mas muuuuito menos que um pobre. Pobre se mata de trabalhar pra ganhar 300 reais +
bolsa-família, enquanto rico faz muito menos e ganha 100x mais. Se foi por mérito ou não, não vem ao
caso, mas não tente comparar o sofrimento de um rico com de um pobre.

Agora me diz, você, que acredito ser classe média ou alta, precisa de um milagre ou aquele cara que
passa o dia pedindo esmola pra comprar um prato de comida ou uma cachaça que seja, que dorme
embaixo da ponte e carrega a vida toda dele nas costas, que é um cobertor, uma roupa suja rasgada e um
papelão pra usar de guarda-chuva ou colchão, um cachorro que é o único ser vivo capaz de chegar perto
dele e não ter medo, nunca foi para a escola, é analfabeto, aidético e drogado. Quem precisaria de um
milagre? Você ou esse cara?

Última edição por The Scientist : 15-11-2010 às 18:46

 Citando Flamengo 

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

15-11-2010 18:48

Existem muitas teorias...

Um amigo meu do trabalho acredita em Deus, e para ele existem diferentes níveis de céu, onde quem é
pobre e vai pro céu, fica em um nível superior de céu do que onde ficam os que eram ricos e foram para o
céu. Porque na idéia dele, você sendo pobre é muito mais difícil ir para o céu do que para um rico, então a
recompensa de uma vida sofrida de um pobre é que no céu o lugar dele é mais "luxuoso" do que o de um

rico 

Minha mina por exemplo, ela acredita em Deus, mas não acredita na Biblia, simplesmente acredita em um
ser superior. Ela disse que é muito mais fácil ela conseguir superar seus problemas e viver sua vida
tranquilamente podendo acreditar em reencarnação ou vida eterna, ou então que existe alguém superior
que pode ajudar ela a superar seus problemas, assim como que todos problemas para ela são superações

e testes que são dados à ela, por esse ser superior. 

Enfim, cada um acredita no Deus que quiser, eu prefiro não acreditar em nenhum e viver minha vida
tranquilamente dependendo o menos possível dos outros.
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Membro
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ps: Jesus não disse para os ricos largarem sua riqueza para poderem chegar aos céus? Na minha opinião,
na Bíblia Jesus sempre comenta sobre as pessoas largarem todos seus bens materiais para poderem ir ao
reino de Deus. Pra mim isso ae de falar pro cara trabalhar e ganhar mais dinheiro é para poder aumentar

o bonus que a igreja ganha 

Última edição por Kyle : 15-11-2010 às 18:55

"Tudo aquilo que algum idiota diz que é urgente,
é algo que algum imbecil não fez em tempo hábil e quer que você,

o otário, se vire para fazer em tempo recorde"

15-11-2010 18:51

Complemento:

Mark 10:25 (New International Version)

25 It is easier for a camel to go through the eye of a needle than for someone who is rich to enter the
kingdom of God.” 

Matthew 19:24 (New International Version)

24 Again I tell you, it is easier for a camel to go through the eye of a needle than for someone who is rich
to enter the kingdom of God.” 

Resumo: so pobre vai pro ceu.
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GRBomber 
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"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

15-11-2010 19:18

Putz, esses ateus aqui são muito chatos.

Até quando vai entender que você pode argumentar de tudo, mas se o cara tiver um pouco de fé no
pizzaman, vai ser a mesma coisa de ficar falando com o vento. Fé não é uma coisa lógica, então não tem
para que aplicar lógica nesses assuntos. A pessoa simplesmente escolhe se quer acreditar ou não. Eu
mesmo decidi acreditar em algo por algum motivo que desconheço, não procuro a lógica disso.
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Mensagens:
Verdinhas:

Jun 2010
599
91

PurK  

Membro

Última edição por PurK : 15-11-2010 às 19:22
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entao todos do vaticano e donos ricos de igreja vao pro inferno" se que tem, pra se nao tem deus , nao
tem capeta ne"...

bom tem seu lado bom, alguem acha que seu macedo ta ligando ???????

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Nov 2000
10.963
164

Membro

 Citando GRBomber 

Complemento:

Mark 10:25 (New International Version)

25 It is easier for a camel to go through the eye of a needle than for someone who is rich to enter the
kingdom of God.” 

Matthew 19:24 (New International Version)

24 Again I tell you, it is easier for a camel to go through the eye of a needle than for someone who is rich
to enter the kingdom of God.” 

Resumo: so pobre vai pro ceu.

RAMPAGE 2 EXTREME/I7 920 @4.0 /3x DDR3 /POWERED BY ZOTAC TRI SLI-GTX 480/HAF X/PANA 37 FULL HD 120
HZ/RECIVER SONY STRDN-1000/MONITOR LG W2363D

15-11-2010 19:33

Se todos assumissem que acreditam mesmo ser existir lógica alguma nisso tava perfeito, o problema é os
fanfarrões querendo por lógica em acreditar.

#573

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Apr 2003
4.189
43

Mike Portnoy 

Membro

 Citando PurK 

Putz, esses ateus aqui são muito chatos.

Até quando vai entender que você pode argumentar de tudo, mas se o cara tiver um pouco de fé no
pizzaman, vai ser a mesma coisa de ficar falando com o vento. Fé não é uma coisa lógica, então não tem
para que aplicar lógica nesses assuntos. A pessoa simplesmente escolhe se quer acreditar ou não. Eu
mesmo decidi acreditar em algo por algum motivo que desconheço, não procuro a lógica disso.

 Citando Chip_ahoo 

to ligado, mas naum e a primeira vez que faço sexo anal..e so desta vez vim a sentir essa dor (pelo que
lembro).

15-11-2010 19:55 #574

Registro:
Mensagens:

Oct 2009
2.371

MobWatcher 

Membro

 Citando PurK 

Até quando vai entender que você pode argumentar de tudo, mas se o cara tiver um pouco de fé no
pizzaman, vai ser a mesma coisa de ficar falando com o vento. Fé não é uma coisa lógica, então não tem
para que aplicar lógica nesses assuntos. A pessoa simplesmente escolhe se quer acreditar ou não. Eu
mesmo decidi acreditar em algo por algum motivo que desconheço, não procuro a lógica disso.
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Bom, o que eu vi aqui foi o pessoal respondendo aos que acreditam em Deus, e o usam pra explicar
alguma coisa da nossa realidade. Daí vão lá os ateus e tentam explicar que isso não é bem assim. Não
lembro de alguém argumentando contra a fé por si só.

Verdinhas: 102

15-11-2010 20:01

É examatento por isso que DEus não existem e essas religioes só fazem o povo de besta!

#575

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Dec 2002
8.897
0

la_de_longe 

Suspenso

 Citando andrepmrj 
hahehehheaheheh

ta e prq o vaticano e a universal e outras religioes so os donos fica ricos e nao dao nada para os que se
fodem para faze eles ricos ????

denovo....

expliquem o ineslicavel....

quero usar o jato do seu macedo, ou o iate dele sera que ele me empresta ????????

quero ver quem vai defender ele agora.......

Última edição por la_de_longe : 15-11-2010 às 20:07
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