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É bem complicado o que uma leve pesquisa no google pode trazer. Não se leva em nada o contexto da
história, da época e situações em que tudo se passa e a interpretação se torna muito vaga.

Jesus em momento algum da biblia fala que a salvação é herdada pelos pobres e não ricos.
Mas Jesus compra uma briga com a "casta" dos farizeus de israel. Religiosos ao extremo, ricos(boa parte),
letrados, fazendo pose de santos na frente do povo unicamente para conseguir seu reconhecimento.
Não me lembro qual colega falou do EGO, mas isso tem sido verdade.

Como defender Edir Macedo e derivados?
Fica claro aos olhos do maior leigo que o ego e a corrupção estão presentes com força ali com esses
caras...

Com esses, Jesus fala pesado: "mais facil é um camelo passar em uma agulha do que um rico entrar no
reino dos céus". Agulha era o nome das pequenas portas de entrada das cidades da época. Precisava fazer
o camelo se abaixar com toda a sua carga nas costas e engatinhar por essa porta pra passar... dava pra
passar algo como 3 homens lado a lado de forma apertada, apenas...
E vendo o amor enorme do jovem rico pela sua fortuna, o concelho foi simples e direto: "Vende tudo o
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 Citando BilinkI 
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.

 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.

Fórum

http://www.hardmob.com.br/forum.php
http://www.hardmob.com.br/forum.php
http://www.hardmob.com.br/forum.php
http://www.hardmob.com.br/cultura-hardmob/
http://www.hardmob.com.br/cultura-hardmob/
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/
http://www.hardmob.com.br/content/
http://www.hardmob.com.br/content/
http://www.hardmob.com.br/register.php
http://www.hardmob.com.br/register.php
http://www.hardmob.com.br/faq.php
http://www.hardmob.com.br/faq.php
http://www.hardmob.com.br/content/
http://www.hardmob.com.br/media.php
http://www.hardmob.com.br/picall.php
http://www.hardmob.com.br/blogs/
http://www.hardmob.com.br/home_servidores.php
http://www.hardmob.com.br/sendmessage.php
http://www.hardmob.com.br/home_sobre.php
http://www.hardmob.com.br/faq.php
http://www.hardmob.com.br/calendar.php
http://www.hardmob.com.br/search.php
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?p=7999274&noquote=1
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?p=7999274&noquote=1
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/430823-voce-acredita-deus-14.html
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/430823-voce-acredita-deus-22.html
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/430823-voce-acredita-deus-23.html
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/430823-voce-acredita-deus-25.html
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/430823-voce-acredita-deus-26.html
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/430823-voce-acredita-deus.html
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/430823-voce-acredita-deus.html
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/430823-voce-acredita-deus-23.html
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/430823-voce-acredita-deus-25.html
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/430823-voce-acredita-deus-27.html
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/430823-voce-acredita-deus-27.html
http://www.hardmob.com.br/members/Rd%20Skywalker.html?tab=likes_received
http://www.hardmob.com.br/members/rd+skywalker.html
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/430823-voce-acredita-deus-post7998603.html#post7998603
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/430823-voce-acredita-deus-post7998603.html#post7998603
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/430823-voce-acredita-deus-post7998635.html#post7998635
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/430823-voce-acredita-deus-post7998635.html#post7998635
http://www.hardmob.com.br/forum.php
http://www.hardmob.com.br/forum.php


Você acredita em DEUS?

http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/430823-voce-acredita-deus-24.html[04/02/2013 14:42:29]

que tens e da aos pobres e me siga".

É verdade, pra seguir Jesus, precisa dar a vida, tudo que você tem e tudo aquilo que você é...
Não pra uma instituição ou pra uma pessoa ou grupo de pessoas, mas entregando tudo aos pés de Jesus.

Engano em pensar que Jesus era um pé rapado viu.
José era um cara respeitado e com uma profissão considerada lucrativa pra época. Não eram muitos os
carpinteiros...

Deus gosta do trabalho do homem e também gosta que se desfrute dos ganhos disso.
Da mesma forma, devemos estar com os ouvidos abertos para a direção que Deus quer dar a parte desses
nossos recursos.
Seja dando TUDO, ofertando a pessoas necessitadas ou comprando um carro novo.

Também é um engano em achar que pra seguir Jesus se precisa fazer voto de pobreza e afins. Jeus não
ordena tal coisa em lugar algum da biblia...

Eclesiastes 3, 9-22:
"
O que ganha o trabalhador com todo o seu esforço?
Tenho visto o fardo que Deus impôs aos homens.
Ele fez tudo apropriado a seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade;
mesmo assim este não consegue compreender inteiramente o que Deus fez.
Descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive.
Descobri também que poder comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho, é um presente de Deus.
Sei que tudo o que Deus faz permanecerá para sempre; a isso nada se pode acrescentar, e disso nada se
pode tirar. Deus assim faz para que os homens o temam.
Aquilo que é, já foi, e o que será já foi anteriormente; Deus investigará o passado.
Descobri também que debaixo do sol: No lugar da justiça havia impiedade, no lugar da retidão, ainda mais
impiedade.
Pensei comigo mesmo: O justo e o ímpio, Deus julgará a ambos, pois há um tempo para todo propósito,
um tempo para tudo o que acontece.
Também pensei: Deus prova os homens para que vejam que são como os animais.
O destino do homem é o mesmo do animal; o mesmo destino os aguarda. Assim como morre um, também
morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida; o homem não tem vantagem alguma sobre o animal.
Nada faz sentido!
Todos vão para o mesmo lugar; vieram todos do pó, e ao pó todos retornarão.
Quem pode dizer se o fôlego do homem sobe às alturas e se o fôlego do animal desce para a terra?
Por isso concluí que não há nada melhor para o homem do que desfrutar do seu trabalho, porque esta é a
sua recompensa. Pois, quem poderá fazê-lo ver o que acontecerá depois de morto?

"
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Você gosta do seu conforto? Acesso a internet, comida, cultura, etc?
Você largaria grande parte disso para passar a seguir um cabeludo com meia duzia de seguidores caso ele
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aparecesse na sua porta?

Óbvio que não.
Jesus estava sendo hipócrita quando falou aquilo para aquele cara, ninguém largaria toda riqueza que
possue por algo assim, apenas os mais insanos ou desacreditados em sí mesmos. Ele só quis humilhar o
cara e dar uma de fodão.

Olhando essa história agora, e sabendo que o cara era Jesus, é fácil condenar a decisão do jovem. O difícil
é se pensar no lugar do cara, com a cabeça da época e etc.
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Última edição por Kyle : 15-11-2010 às 20:41

"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 20:44

Kyle, Jesus estaria sim sendo hipócrita se ele mesmo já não tivesse feito o mesmo...
Ele, apesar de uma boa posição social(José era carpinteiro), largou tudo e partiu pra um ministerio em
tempo integral. Foi morto por causa disso.

Qual a hipocrisia a respeito?
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Jesus estava sendo hipócrita quando falou aquilo para aquele cara, ninguém largaria toda riqueza que
possue por algo assim, apenas os mais insanos ou desacreditados em sí mesmos. Ele só quis humilhar o
cara e dar uma de fodão.

Olhando essa história agora, e sabendo que o cara era Jesus, é fácil condenar a decisão do jovem. O
difícil é se pensar no lugar do cara, com a cabeça da época e etc.

 Citando Kyle 

Você gosta do seu conforto? Acesso a internet, comida, cultura, etc?
Você largaria grande parte disso para passar a seguir um cabeludo com meia duzia de seguidores caso ele
aparecesse na sua porta?

15-11-2010 20:44

Nego confunde muito religião com fé.
Deus criou a fé e o amor, o homem criou a religião e o casamento. Essa é a mais pura verdade. 

Sempre existiu na própria Bíblia a figura de homens de fé que tinham dezenas de propriedades, não sei
quantos filhos, dinheiro que não acabava mais. Todos eles eram abençoados por Deus mesmo sendo ricos.
Por que? Porque eles usavam todo aquele patrimônio para fazer o bem, e não para se vangloriar ou
esbanjar dinheiro, esnobando os pobres.

Parece que alguns ateus aqui fazem questão de distorcer tudo para defender essa pseudo-lógica anti-Deus.
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A Bíblia não está te mandando vender sua casa, seu carro, largar o emprego e ir viver na rua convertendo
as pessoas. A mensagem alí é que, se você é materialmente rico, que use esse patrimônio para ajudar o
próximo.

Assim como nesse mundo existem ricos que estão pouco se fodendo para os outros, existem milionários
que doam muito dinheiro para instituições de caridade, que abrem as próprias ONGs para combater câncer
infantil, tratar pobres na África, dentre outras coisas.
São poucos? Obviamente sim, mas existem. É isso que a Bíblia fala e que Jesus Cristo pregou.

Ser ateu é uma coisa, querer impor esse raciocínio à força e às custas de distorções estapafúrdias é outra.

15-11-2010 21:05

Essa discucao sobre Jesus e a biblia eh a maior perda de tempo... ah se passassem esse tempo que
gastam com um livro de ficcao procurando entender coisas reais...

Deus criou a fe e o amor? Prove.
Se nao fosse a biblia e jesus os ricos que doam dinheiro para caridade e abrem suas ONGs nao saberiam o
que fazer neh?
Tipo o Bill Gates.... oh wait.

Amigo davidcmc, voce nao acha que sua interpretacao da biblia eh um pouco arbitraria? Voce aceita o que
te convem e ignora ou interpreta metaforicamente aquilo que voce nao gosta?
Como voce sabe que o Deus da biblia eh o que existe? E nao o Deus do alcorao, torah ou qualquer outro
livro? 
Vou repetir, quem falou isso foi um cristao, voce esta dizendo que ele esta errado? Como voce pode
provar isso?

Luke 18:18-22

Spoiler: 

18 A certain ruler asked him, “Good teacher, what must I do to inherit eternal life?”

19 “Why do you call me good?” Jesus answered. “No one is good—except God alone. 20 You know
the commandments: ‘You shall not commit adultery, you shall not murder, you shall not steal, you
shall not give false testimony, honor your father and mother.’[a]”

21 “All these I have kept since I was a boy,” he said.

22 When Jesus heard this, he said to him, “You still lack one thing. Sell everything you have
and give to the poor, and you will have treasure in heaven. Then come, follow me.”
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 Citando Flamengo 

eu só acho que o intelligent design é muito mais factual do que as mutações aleatórias e seleção natural.
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Pára de insistir nesse trecho.
Jesus estava falando com um homem, e não com a humanidade inteira.

Assim como você me acusa de estar interpretando a Bíblia arbitrariamente e em conveniência ao meu bel
prazer, você está fazendo o mesmo.

Se o homem tivesse que copiar tudo o que acontece na Bíblia, todo mundo ia ter que entrar numa cova
com leão, ser pobre, não fazer sexo nunca, aceitar viver com uma mulher que te trai, não matar o
delinquente que está tentando matar sua esposa, dentre outras coisas.

Existe uma expressão que você deve estar esquecendo: bom senso.
Se Jesus falou para um homem vender todos os seus bens e segui-lo, isso não quer dizer que todos os
homens do planeta têm que abrir mão do próprio patrimônio para ser digno de se tornar um filho de Deus.
Cada ser humano é um caso. A solução para esse em específico foi essa, a de outros pode ser
completamente diferente.

Se eu estou interpretando de forma arbitrária, olhe para o próprio nariz e perceba o que você, mesmo,
está fazendo.
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Luke 18:18-22

Spoiler: 

15-11-2010 21:20

Oq vc não entendeu ainda é que ninguém tem que entrar numa cova com leão e ser pobre, pq Deus não
existe!

Pq se existisse teria sim que fazer isso segundo sua propria religião.
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Pára de insistir nesse trecho.
Jesus estava falando com um homem, e não com a humanidade inteira.

Assim como você me acusa de estar interpretando a Bíblia arbitrariamente e em conveniência ao meu bel
prazer, você está fazendo o mesmo.

Se o homem tivesse que copiar tudo o que acontece na Bíblia, todo mundo ia ter que entrar numa cova
com leão, ser pobre, não fazer sexo nunca, aceitar viver com uma mulher que te trai, não matar o
delinquente que está tentando matar sua esposa, dentre outras coisas.

Existe uma expressão que você deve estar esquecendo: bom senso.
Se Jesus falou para um homem vender todos os seus bens e segui-lo, isso não quer dizer que todos os
homens do planeta têm que abrir mão do próprio patrimônio para ser digno de se tornar um filho de Deus.
Cada ser humano é um caso. A solução para esse em específico foi essa, a de outros pode ser
completamente diferente.

Se eu estou interpretando de forma arbitrária, olhe para o próprio nariz e perceba o que você, mesmo, está
fazendo.

http://www.hardmob.com.br/members/davidcmc.html
http://www.hardmob.com.br/members/davidcmc.html
http://www.hardmob.com.br/members/davidcmc.html?tab=likes_received
http://www.hardmob.com.br/members/davidcmc.html
http://www.hardmob.com.br/members/la_de_longe.html?tab=likes_received
http://www.hardmob.com.br/members/la_de_longe.html


Você acredita em DEUS?

http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/430823-voce-acredita-deus-24.html[04/02/2013 14:42:29]

15-11-2010 21:25

Ah, ainda bem que o davidcmc entende Deus, ufa, estamos a salvo entao!
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 Citando Flamengo 

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

15-11-2010 21:29

Não tem pra quê citar a bíblia pra provar que deus não existe. Livros de ficção/religião não são pra serem
levados a sério. 
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Eis que aqui acabam os argumentos.
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Ah, ainda bem que o davidcmc entende Deus, ufa, estamos a salvo entao!

http://multiply.com/mu/putzig/image/...41hduIg&nmid=0
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Pedrinhu 

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/blogs/221529/
http://www.hardmob.com.br/members/Excelsis.html?tab=likes_received
http://www.hardmob.com.br/members/excelsis.html
http://www.hardmob.com.br/members/davidcmc.html
http://www.hardmob.com.br/members/davidcmc.html
http://www.hardmob.com.br/members/davidcmc.html?tab=likes_received
http://www.hardmob.com.br/members/davidcmc.html
http://multiply.com/mu/putzig/image/39/photos/4/600x600/23.jpg/rolleyesarmy.jpg?et=pngrpTJK7lvC%2BP741hduIg&nmid=0
http://www.hardmob.com.br/members/pedrinhu.html


Você acredita em DEUS?

http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/430823-voce-acredita-deus-24.html[04/02/2013 14:42:29]

Desculpe, mas vc pulou um post, não respondeu e foi logo procurar um te provocando pra tentar sair por
cima.
Ou seja, acabaram seus argumentos, não tinha o que responder ou argumentar, e pulou posts procurando
outro pra mudar o foco.
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 Citando davidcmc 

Eis que aqui acabam os argumentos.

15-11-2010 21:46

Na verdade é muito pela falta de tempo em que me encontro. Ateu, mais uma vez em geral, é mais
fanático em querer argumentar sobre a não existência de Deus do que os religiosos e teístas sobre o
contrário. Chega até a ser curioso o empenho que têm para argumentar sobre sua crença, parece questão
de honra.

Essa é uma discussão longa, pra não dizer infinita, que demanda tempo. Por hora, deixa como está, cada
um com suas crenças. Ficar debatendo demais, quer queira quer não, fica parecendo que tá tentando
converter o outro pro seu modo de pensar, gera até um cansaço e de cansaço já me basta o do dia-a-dia.

E eu não quero acreditar, eu acredito. Se Deus existe ou não, é com cada um.
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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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Engraçado como teístas sempre adaptam como os convém, agora Jesus oferece consultoria espiritual
individual, a biblia não é mais para todos. 
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to ligado, mas naum e a primeira vez que faço sexo anal..e so desta vez vim a sentir essa dor (pelo que
lembro).
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Vendo o nível deste tópico eu sinto falta do teísta mais lúcido que conheço.
Volta, Colher.
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Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Estou certo ou não estou errado?
Jul 2003
41.747
4064

Não sou contra nem a favor, muito pelo contrário.
Those who mind don't matter, and those who matter don't mind.

Can't stop, won't stop.

15-11-2010 22:04

O tópico foi criado por quem mesmo?

#590

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Apr 2003
4.189
43

Mike Portnoy 

Membro

 Citando MatheusMux 

Na verdade é muito pela falta de tempo em que me encontro. Ateu, mais uma vez em geral, é mais
fanático em querer argumentar sobre a não existência de Deus do que os religiosos e teístas sobre o
contrário. Chega até a ser curioso o empenho que têm para argumentar sobre sua crença, parece questão
de honra.

Essa é uma discussão longa, pra não dizer infinita, que demanda tempo. Por hora, deixa como está, cada
um com suas crenças. Ficar debatendo demais, quer queira quer não, fica parecendo que tá tentando
converter o outro pro seu modo de pensar, gera até um cansaço e de cansaço já me basta o do dia-a-dia.

E eu não quero acreditar, eu acredito. Se Deus existe ou não, é com cada um.

 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 22:14

hã???????????????????????????

#591

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jun 2010
599
91

PurK  

Membro

 Citando Mike Portnoy 

O tópico foi criado por quem mesmo?

15-11-2010 23:19 #592

Bellic 

Membro

 Citando davidcmc 

Nego confunde muito religião com fé.
Deus criou a fé e o amor, o homem criou a religião e o casamento. Essa é a mais pura verdade. 
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Cara, tudo isso que você falou, vem da religião... resumindo: Tudo referente a alguma força sobrenatural,
foi inventada pelo homem. Para ser mais fácil de entender, é como a historinha do Papei Noel, que é
puramente comercial.

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Nov 2006
1.386
14

15-11-2010 23:31

e pq eu não deveria achar que "alguém" criou tudo isso?

#593

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jun 2003
4.110
21

N4T0 

Membro

 Citando la_de_longe 

E pq afinal vc acha qeu alguém criou isso?

S.P.F.C SÃO PAULO FUTEBOL CLUBE! TRI-CAMPEÃO DA LIBERTADORES! TRI-CAMPEÃO MUNDIAL!
CAMPEÃO SUL-AMERICANA 2012! A vida está difícil? É mais fácil ficar nos vestiários!! By Rogério Cenni!!

15-11-2010 23:34

Aqui
http://www.hardmob.com.br/showthread...=1#post7997433
e
http://www.hardmob.com.br/showthread...=1#post7998208

De nada.

#594

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

"The truth is so much more
remarkable."

Oct 2001
5.834
413

The Scientist 

Membro

 Citando joelinton 

e pq eu não deveria achar que "alguém" criou tudo isso?

 Citando Flamengo 

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

15-11-2010 23:42

eu ainda não estou preparado para o dia em que não terei mais fé! portanto eu pelo menos por enquanto,
ainda acredito em DEUS!

#595

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jun 2003
4.110
21

N4T0 

Membro

Última edição por N4T0 : 15-11-2010 às 23:44

http://www.hardmob.com.br/members/Bellic.html?tab=likes_received
http://www.hardmob.com.br/members/N4T0.html?tab=likes_received
http://www.hardmob.com.br/members/n4t0.html
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/430823-voce-acredita-deus-post7990932.html#post7990932
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/430823-voce-acredita-deus-post7990932.html#post7990932
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/430823-voce-acredita-deus-post7997433.html?430823-Voc%C3%AA-acredita-em-DEUS=#post7997433
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/430823-voce-acredita-deus-post7998208.html?430823-Voc%C3%AA-acredita-em-DEUS=#post7998208
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/N4T0.html?tab=likes_received
http://www.hardmob.com.br/members/n4t0.html


Você acredita em DEUS?

http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/430823-voce-acredita-deus-24.html[04/02/2013 14:42:29]

S.P.F.C SÃO PAULO FUTEBOL CLUBE! TRI-CAMPEÃO DA LIBERTADORES! TRI-CAMPEÃO MUNDIAL!
CAMPEÃO SUL-AMERICANA 2012! A vida está difícil? É mais fácil ficar nos vestiários!! By Rogério Cenni!!

15-11-2010 23:44

Ok. Obrigado pela sua participação neste tópico. Flwvlw.

#596

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Oct 2009
2.371
102

MobWatcher 

Membro

 Citando joelinton 

eu ainda não estou preparado para o dia em que não terei mais fé! portanto eu acredito em DEUS!

15-11-2010 23:47

1. Ateus adoram se sustentar sobre o argumento de que Deus foi uma criação do homem para justificar os
mistérios da natureza e exercer poder/opressão de um sobre o outro.

2. O principal fundamento para essas teorias é de que nos dias de hoje não faz sentido acreditar num
deus, já que a ciência tem conseguido provar a maior parte desses mistérios.

3. Assim como ateus acusam os fiéis de serem fracos e desprovidos de inteligência (não expressamente,
mas fica subentendido), também gostam de acreditar que a origem de tudo o que vemos e sentimos é
desconhecida, mas definitivamente não foi criada por um deus.

4. Se nem os cientistas conseguem provar a origem de tudo, principalmente do seu próprio raciocínio e sua
própria noção de existência, como vocês podem se vangloriar tanto dessa coisa de "argumentos concretos,
comprovados e científicos"?

5. Até agora eu não vi a ciência explicar o que veio antes do Big Bang. Até agora eu não vi a ciência
comprovar a (in)finitude do Universo.

6. Nem vocês têm suas respostas, nem nós temos as nossas.

7. Ateus e teístas, ambos não sabem explicar nem metade do que gostaríamos de saber, ambos se
baseiam em fé naquilo que não conseguem provar.

Enquanto a ciência não explicar tudo e provar tudo, principalmente a origem e o futuro do Universo, eu
continuo acreditando em Deus.

Eu não desmereço a ciência, apenas acho que alguns ateístas vão longe demais com esse monte de
pseudo-empirismo científico nas costas.

Precisam olhar para o próprio umbigo antes de levantar palavras como "fé", "provas concretas",
"pesquisas", "tecnologia", "argumento" etc.

#597

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jul 2004
2.018
48

davidcmc 

Membro

 Citando Pedrinhu 

Desculpe, mas vc pulou um post, não respondeu e foi logo procurar um te provocando pra tentar sair por
cima.
Ou seja, acabaram seus argumentos, não tinha o que responder ou argumentar, e pulou posts procurando
outro pra mudar o foco.
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Última edição por davidcmc : 15-11-2010 às 23:51

15-11-2010 23:51

Mais um que coloca Deus pra ocupar os buracos que ele supôe serem deixados pela ciência.... 
Coitado desse seu Deus, relegado a um papel tão mesquinho...

#598

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Oct 2009
2.371
102

MobWatcher 

Membro

 Citando davidcmc 

Enquanto a ciência não explicar tudo e provar tudo, principalmente a origem e o futuro do Universo, eu
continuo acreditando em Deus.

16-11-2010 0:02

A ciência conseguiu preencher esse buraco? Acho que não.
A própria teoria da flutuação quântica soa como uma falácia. Explica tudo e ao mesmo tempo não explica
merda nenhuma.
Partículas surgiram do nada? Pode até ser. Mas e o que existia antes dessas partículas?

Esse é o tipo de pergunta que nem eu (teísta) e nem você (ateu) explica, tampouco os entendidos das
nossas crenças.
Assim como o meu Deus tem um papel tão "egoísta", a sua fé de que tudo tem uma explicação "anti-
Deus" também é mesquinha.

Não é questão de fé, é questão de escolha.
A ciência não me provou nem metade do que os ateus afirmam ter sido comprovado. Tudo o que eu vejo
são teorias que criam infinitas dúvidas, infinitas "probabilidades".
Eu estou falando de "100%", de "comprovação", de "demonstração prática".

Como os cientistas descobriram a existência dos dinossauros? Fósseis e mostrando esses fósseis para o
mundo.
Como os cientistas tentam descobrir a pré-existência do Universo? Teorias, mais teorias e outras teorias,
todas sem um fundo comprobatório aceitável e, principalmente, 100% confiável.

Eu tenho minha fé.
Você tem sua fé.

Se você se acha mais inteligente e esclarecido do que eu por causa disso, comece a rever seu conceito de
"ignorância".

#599

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jul 2004
2.018
48

davidcmc 

Membro

 Citando MobWatcher 
Mais um que coloca Deus pra ocupar os buracos que ele supôe serem deixados pela ciência.... 
Coitado desse seu Deus, relegado a um papel tão mesquinho...

16-11-2010 0:03 #600

Bellic 
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