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Não é a ciencia que tem que provar que deus NÃO EXISTE.

E sim vc que acredita nele, tem que provar que ELE EXISTE.

Como não existem provas, o único argumento para se acreditar em deus é a fé pessoal.
Qualquer coisa fora disso se torna besteira.

Eu não acredito.
Vc baseado em sua fé acredita.

Fim.
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Tenho certeza que não, se tomamos Deus como algo sobrenatural, como fazem a totalidade das religiões
com alguma relevância. A questão é que não faz o menor sentido botar Deus pra resolver isso, pois no
mínimo criará mais perguntas ainda.
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MobWatcher 
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 Citando davidcmc 

A ciência conseguiu preencher esse buraco? Acho que não.

 Citando davidcmc 

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?
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Deixo essa pro BilinkI, ou alguém que esteja com menos pressa.

Ôpa, pera lá. Atenha-se a sua ignorância, eu não sou ateu.

 Citando davidcmc 

Esse é o tipo de pergunta que nem eu (teísta) e nem você (ateu)

16-11-2010 0:13

Como a ciência comprovou que a Terra é redonda e que os dinossauros realmente existiram? Através de
provas concretas.

Acreditar na (in)existência de Deus é a mesma questão de fé que a ida do homem à Lua.
Sim, eu acredito que o homem foi à Lua, mas onde está a prova concreta? Fotos não comprovam nada,
essa é a maior verdade. A menos que alguém direcione um telescópio para a Lua e me mostre uma
bandeira dos EUA com pegadas de botas ao redor, eu continuo sustentando que é pura questão de fé.

Sua crença na existência de um fenômeno anterior à toda a nossa realidade tem a mesma intensidade que
a minha fé de que existe uma entidade por trás de tudo isso.
A questão é que nem você prova o seu lado e nem eu provo o meu lado.
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 Citando Pedrinhu 

Não é a ciencia que tem que provar que deus NÃO EXISTE.

E sim vc que acredita nele, tem que provar que ELE EXISTE.

Como não existem provas, o único argumento para se acreditar em deus é a fé pessoal.
Qualquer coisa fora disso se torna besteira.

Eu não acredito.
Vc baseado em sua fé acredita.

Fim.

16-11-2010 0:15

Nao amigo, a ciencia nao se baseia na fe.
A palavra Teoria em Teoria Cientifica nao tem o mesmo significado que teoria do dicionario, mas, voce
nao sabe nem disso...

Spoiler: 

Teoria científica é o nome dado ao sistema organizado de idéias e conceitos que explicam um
conjunto de fenômenos (ou leis) que podem ser testado por meio de experiências reprodutíveis.
Uma teoria científica é o maior grau de comprovação que uma hipótese pode alcançar,
sendo considerada o conhecimento atual mais seguro sobre o tema que trata.

Existem basicamente três níveis para se definir a validade de uma afirmação dentro do
conhecimento científico. O mais básico é a hipótese. Quando essa hipótese passa a ser suportada
por fatos ainda sem ser confirmada por pesquisas independentes, passa a ser considerada uma
tese (atualmente esse termo está em desuso, sendo uma etapa muitas vezes suprimida). Por
último surge a teoria. Para se estabelecer como teoria as suas evidências devem ser comprovadas
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pelo crivo do Princípio da Falseabilidade postulado por Karl Popper.

Toda teoria científica deve ser formada usando a lógica, principalmente por processos de dedução
(mas também por indução) baseando-se nas evidências que sustentam a sua afirmação. Para a
validação de qualquer teoria, é absolutamente necessária a existência de um ou mais experimentos
reprodutíveis que a sustente. A ausência de experimentos ou da sua reprodutibilidade (o que
implicaria que o princípio da falseabilidade não foi satisfeito) impedem que qualquer hipótese possa
alcançar o nível de teoria.

http://pt.wikipedia.org/wiki/Teoria
http://criacionismo.wikia.com/wiki/T...ient%C3%ADfica

Aposto que voce nao viu um unico video que eu postei, aposto que voce nao entende nem como funciona
o nosso proprio sistema solar e nem evolucao se duvidar, e afirmo isso sem precisar recorrer a fe
inclusive.

Fé (do Latim fides, fidelidade e do Grego pistia) é a firme convicção de que algo é verdade, sem qualquer
tipo de prova ou critério objetivo de verificação, pela absoluta confiança que depositamos nesta
idéia ou fonte de transmissão.

Última edição por The Scientist : 16-11-2010 às 0:19

 Citando Flamengo 

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

16-11-2010 0:20

Fé em que ? em um personagem fabricado para vender ?

Esse lance de fé, nada mais é do que uma luta contra você mesmo. Você quer que algo seja bom e
precisa acreditar em alguma coisa para conseguir este objetivo. Com isso, precisa de "fé" em algo para
poder ter segurança e firmeza. Mas essa fé, nada mais é do que o seu lado de querer vencer. Tudo isso,
vem da sua cabeça, de seu cérebro... não existe poder divino ou alguma coisa do tipo, tudo é fabricado
pela mente humana.

O que eu acho mais interessante nisso tudo, é que a ciência vai em busca de respostas, de explicações.
Anos e anos de estudos, dedicação para salvar vidas, fazer o mundo um lugar melhor para todos viverem.
E no outro lado a religião, que inventa um monte de coisas sem sentido, não tem como provar nada, faz o
mundo uma desgraça e tem gente que ainda aplaude e da dinheiro para isso.

PS: Não estou criticando ninguém aqui, quem quer dar dinheiro para igrejas e acreditar em Coelhinho da
Páscoa, que fique a vontade... alias, quem acredita em Páscoa e Natal estão no mesmo barco, mas cada
um acredita no que quer e cada um faz o que quer.
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Nunca entro nesses tópicos..

Mas é muito complicado entender que ciência e o conceito de "provar" não se aplica a religião?

Acreditar por acreditar é a base de toda a religião. Porque o cara acredita? Porque acredita e segue. E
ponto.

Eu sei que deus não existe, mas falo "durma com deus", quando falo com minha avó cito deus e jesus, e
todas essas convençòes sociais que tornam o dia-a-dia menos conflitivo. 

E de vez em quando falar "Vai cara, me dá uma mão" também é bom, nem que seja para jogar para
outrem a responsabilidade das coisas darem certo na minha vida.
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Isso é um costume que vem de geração em geração...
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 Citando RDGRD 

Nunca entro nesses tópicos..

Mas é muito complicado entender que ciência e o conceito de "provar" não se aplica a religião?

Acreditar por acreditar é a base de toda a religião. Porque o cara acredita? Porque acredita e segue. E
ponto.

Eu sei que deus não existe, mas falo "durma com deus", quando falo com minha avó cito deus e jesus, e
todas essas convençòes sociais que tornam o dia-a-dia menos conflitivo. 

E de vez em quando falar "Vai cara, me dá uma mão" também é bom, nem que seja para jogar para
outrem a responsabilidade das coisas darem certo na minha vida.

16-11-2010 0:40

Cara, pode ter certeza que assisti pelo menos 70% daqueles vídeos que você postou.
Não pude ver todos porque já era de madrugada e fiquei sem saco para o resto.

Não me generalize baseado naquela massa de fiéis ignorantes da Assembléia de Deus.
Eu não acredito em baboseira de Adão e Eva, homem foi criado do barro, mulher criada pela costela de
Adão, que o simples fato de olhar para a bunda de outra mulher é uma traição para minha namorada e
tenho que rezar 20 Pai Nossos para ser perdoado e bla bla bla.

Todas as teorias levantadas pelos grandes cientistas que existiram e existem são baseadas em incertezas,
em probabilidades e argumentos indutivos.
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 Citando BilinkI 
Aposto que voce nao viu um unico video que eu postei, aposto que voce nao entende nem como funciona
o nosso proprio sistema solar e nem evolucao se duvidar, e afirmo isso sem precisar recorrer a fe inclusive.
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Te juro que já li tanto sobre esse tipo de coisa, inclusive baixei uma temporada inteira do "The Universe"
do The History Channel.

Sei conciliar os fenômenos naturais do Universo com a impossibilidade (temporária?) do homem de explicar
e provar com argumentos dedutivos uma explicação para toda essa realidade.

Li o que você postou há algumas páginas atrás (em inglês) sobre a Teoria da Flutuação Quântica. Mais
uma vez eu cheguei a conclusão de que é tudo baseado em argumentos indutivos, probabilidades e
chances de algo ter ocorrido da forma que eles tentam explicar.

O que eu vejo é que existe fé de ambos os lados. A diferença é que os ateus tentam provar a inexistência
de Deus, e os teístas não fazem questão de provar que Ele existe.
Por que? Definitivamente não é comodismo.
Se um dia a ciência conseguir explicar todas essas perguntas, eu viro ateu. 

No mais, de onde você tirou esse conceito da palavra "fé"?
No dicionário Michaelis não fala nada de "sem critério objetivo de verificação".

fé
sf (lat fide)

Spoiler: 

1 Crença, crédito; convicção da existência de algum fato ou da veracidade de alguma asserção. 2
Crença nas doutrinas da religião cristã. 3 A primeira das três virtudes teologais. 4 Fidelidade a
compromissos e promessas; confiança: Homem de fé. 5 Confirmação, prova. 6 Testemunho de
certos funcionários que faz força nos tribunais; confirmação de um testemunho.
http://michaelis.uol.com.br/

Última edição por davidcmc : 16-11-2010 às 0:43

16-11-2010 0:51

Só uma coisa.

Não existem apenas fotos.
Já testaram tudo que duvidam, cada teoria e provaram que é tudo verdade, fora o espelho. 
Acreditar ou não em deus é fé.

Agora sobre ir na lua não.
Isso é um fato.
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 Citando Pedrinhu 

Agora sobre ir na lua não.
Isso é um fato.
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Não quero mudar o foco do tópico, mas... Prova?
Fotos não são provas.

PS: Antes que perguntem, eu acredito que o homem foi à Lua. Apenas acredito por acreditar, porque até
agora não vi nenhuma prova concreta.
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Poxa cara 
Eu acabei de falar que tem mais que fotos.
Aí vc vai e quota a parte de baixo e ignora o resto 
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Entao pela chance de uma teoria nao ser verdadeira, voce acredita em Deus, que nao chega a ser nem
uma hipotese?
Vou me quotar:

O problema pra entender flutuacao quantica, fisica quantica, etc... eh que tudo isso eh feito numa
linguagem extremamente precisa, chamada matematica. 
Mas como a maioria das pessoas nao entendem essa linguagem, isso eh explicado tambem em linguagem
coloquial, e essa nao eh nem um pouco precisa...

Assista a palestra do Lawrence Krauss que eu postei.

Quanto ao ateismo precisando de fe:
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O seu "Deus das lacunas" eh uma falacia logica, chamada argumento da ignorancia, e os teologos mais
inteligentes e informados, que conseguem pensar e refletir sobre o assunto ja abandonaram esse conceito
faz tempo.
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Última edição por The Scientist : 16-11-2010 às 4:00

 Citando Flamengo 

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

16-11-2010 1:56

deixaram um espelho na lua e voce pode usar um laser para comprovar isso. não existe crença e só um
ignorante diria isso.
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 Citando davidcmc 

Acreditar na (in)existência de Deus é a mesma questão de fé que a ida do homem à Lua.
Sim, eu acredito que o homem foi à Lua, mas onde está a prova concreta? Fotos não comprovam nada,
essa é a maior verdade. A menos que alguém direcione um telescópio para a Lua e me mostre uma
bandeira dos EUA com pegadas de botas ao redor, eu continuo sustentando que é pura questão de fé.

Sua crença na existência de um fenômeno anterior à toda a nossa realidade tem a mesma intensidade que
a minha fé de que existe uma entidade por trás de tudo isso.
A questão é que nem você prova o seu lado e nem eu provo o meu lado.
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16-11-2010 3:23

Bem eu acredito, nao porque me contaram ou porque vi, mas sim porque sinto Deus, sua bondade, ele me
sustenta, ja presenciei milagres em minha vida e de minha familia, ele curou meu espirito, antes eu era
cego e hoje vejo, sou mais feliz, agradeço tanto a Deus por tudo, Deus eu te amo, obrigado por manter
teu espirito santo perto de mim, obrigado por sua imensa bondade e amor,

pra que brigar, lutar tanto, ofender, construir imensos castelos, ter grande fortuna, se achar superior,
humilhar os outros, porque no final isso te salvara ?? vc levara com vc tudo isso ??

Só Jesus salva !! abra teu coração pra Deus, como eu fiz converse com ele e ele te responderá, Deus te
ama !!
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Agora sim estou convencido 
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 Citando Alex Albiane 

Bem eu acredito, nao porque me contaram ou porque vi, mas sim porque sinto Deus, sua bondade, ele me
sustenta, ja presenciei milagres em minha vida e de minha familia, ele curou meu espirito, antes eu era
cego e hoje vejo, sou mais feliz, agradeço tanto a Deus por tudo, Deus eu te amo, obrigado por manter teu
espirito santo perto de mim, obrigado por sua imensa bondade e amor,

pra que brigar, lutar tanto, ofender, construir imensos castelos, ter grande fortuna, se achar superior,
humilhar os outros, porque no final isso te salvara ?? vc levara com vc tudo isso ??

Só Jesus salva !! abra teu coração pra Deus, como eu fiz converse com ele e ele te responderá, Deus te
ama !!

"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"


http://www.hardmob.com.br/members/Alex%20Albiane.html?tab=likes_received
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16-11-2010 7:40

Não acho que ele leia a HardMOB, enfim...

#616

Registro:
Mensagens:
Blogs:
Verdinhas:

Mar 2007
6.916
1
65

Excelsis  

Banido

 Citando Alex Albiane 

Bem eu acredito, nao porque me contaram ou porque vi, mas sim porque sinto Deus, sua bondade, ele me
sustenta, ja presenciei milagres em minha vida e de minha familia, ele curou meu espirito, antes eu era
cego e hoje vejo, sou mais feliz, agradeço tanto a Deus por tudo, Deus eu te amo, obrigado por manter teu
espirito santo perto de mim, obrigado por sua imensa bondade e amor,

pra que brigar, lutar tanto, ofender, construir imensos castelos, ter grande fortuna, se achar superior,
humilhar os outros, porque no final isso te salvara ?? vc levara com vc tudo isso ??

Só Jesus salva !! abra teu coração pra Deus, como eu fiz converse com ele e ele te responderá, Deus te
ama !!

16-11-2010 8:03

Então se eu mostrar uma foto da sua mulher nua agarrando o pirú alheio vc tá tranquilo?

Hihihi boizão!

#617

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jan 2003
1.324
190

Champz! 
Membro

 Citando davidcmc 

Fotos não são provas.

Null

16-11-2010 8:58

uahuahu nego insiste em nao acreditar que o homem foi na lua e agora os que dizem acreditar ,
acreditam pela fé? huahuahuahu a hardmob ja foi melhor.

#618

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Vai Corinthians!
Aug 2003
13.788
148

WilsoNeto 

Membro

16-11-2010 9:15 #619

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Dec 2008
2.990
304

Baba O'Riley 

Membro

 Citando Alex Albiane 

Bem eu acredito, nao porque me contaram ou porque vi, mas sim porque sinto Deus, sua bondade, ele me
sustenta, ja presenciei milagres em minha vida e de minha familia, ele curou meu espirito, antes eu era
cego e hoje vejo, sou mais feliz, agradeço tanto a Deus por tudo, Deus eu te amo, obrigado por manter teu
espirito santo perto de mim, obrigado por sua imensa bondade e amor,

pra que brigar, lutar tanto, ofender, construir imensos castelos, ter grande fortuna, se achar superior,
humilhar os outros, porque no final isso te salvara ?? vc levara com vc tudo isso ??
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Esse aqui já é caso perdido, tem que internar num hospicio

Só Jesus salva !! abra teu coração pra Deus, como eu fiz converse com ele e ele te responderá, Deus te
ama !!

16-11-2010 9:28

obviamente ele está a trollar.

#620

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

To nem ai...
Aug 2010
3.616
905

Tevatron 

Membro

 Citando Alex Albiane 

Bem eu acredito, nao porque me contaram ou porque vi, mas sim porque sinto Deus, sua bondade, ele me
sustenta, ja presenciei milagres em minha vida e de minha familia, ele curou meu espirito, antes eu era
cego e hoje vejo, sou mais feliz, agradeço tanto a Deus por tudo, Deus eu te amo, obrigado por manter teu
espirito santo perto de mim, obrigado por sua imensa bondade e amor,

pra que brigar, lutar tanto, ofender, construir imensos castelos, ter grande fortuna, se achar superior,
humilhar os outros, porque no final isso te salvara ?? vc levara com vc tudo isso ??

Só Jesus salva !! abra teu coração pra Deus, como eu fiz converse com ele e ele te responderá, Deus te
ama !!

16-11-2010 11:46

Como tem gente pouco informada no forum.
Ja foi comprovado que o homem foi a lua, as fotos são reais...

Porque a ciencia não prova DEUS? Porque é atrasada, nossa tecnologia é recente, 100 anos atrás nem
imaginariamos computadores, apenas 1 século, 1 geração atrás.
Não conhecemos nada do UNIVERSO, não conhecemos nem mesmo nosso planeta por inteiro (estamos
longe disso), não conhecemos nem nossa própria capacidade cerebral (não usamos nem 15% de sua
capacidade). Fenomenos da mente como: telepatia, pré-cognicao, clarividencia, telecinesia entre outros,
estão todos provados, e nós todos temos essas capacidades.

Nós, humanos, temos força e capacidade ilimitada, mas nós também temos uma habilidade pobre, que é a
de nos limitarmo-nos, somos campeões em criar barreiras para não sair de nossa zona de conforto, devido
a nossos medos e nossa insegurança. E muitos aqui se limitam apenas ao que os olhos podem ver o que é
deprimente, pois na verdade estão cegos!

Abraços

#621

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jan 2008
188
2

Autor do tópico

invgbs 

Membro

16-11-2010 11:55 #622

MalkavianGuy 

Membro
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claro. eu vou ali prever o resultado do sorteio da mega sena da virada do ano e já volto...

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Aug 2007
1.609
246

 Citando invgbs 

Fenomenos da mente como: telepatia, pré-cognicao, clarividencia, telecinesia entre outros, estão todos
provados, e nós todos temos essas capacidades.

 Citando EduTunning 

vamos trocar fotos de pinto ai

16-11-2010 12:13

pronto.. agora veio o papo de que não usamos nem 15% do cerebro.. 

huahuahuaa

#623

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Serious Business
May 2004
18.958
896

Pedrinhu 

Colaborador
hardMOB

16-11-2010 12:18 #624

Excelsis  
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Realmente. Sai de sua zona de conforto e admita que amigo imaginário é brincadeira de criança. 

Registro:
Mensagens:
Blogs:
Verdinhas:

Mar 2007
6.916
1
65

Banido

 Citando invgbs 

somos campeões em criar barreiras para não sair de nossa zona de conforto, devido a nossos medos e
nossa insegurança

16-11-2010 12:25

Sinto muito mas vc é muito inocente!

#625

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Dec 2002
8.897
0

la_de_longe 

Suspenso

 Citando Alex Albiane 

Bem eu acredito, nao porque me contaram ou porque vi, mas sim porque sinto Deus, sua bondade, ele me
sustenta, ja presenciei milagres em minha vida e de minha familia, ele curou meu espirito, antes eu era
cego e hoje vejo, sou mais feliz, agradeço tanto a Deus por tudo, Deus eu te amo, obrigado por manter teu
espirito santo perto de mim, obrigado por sua imensa bondade e amor,

pra que brigar, lutar tanto, ofender, construir imensos castelos, ter grande fortuna, se achar superior,
humilhar os outros, porque no final isso te salvara ?? vc levara com vc tudo isso ??

Só Jesus salva !! abra teu coração pra Deus, como eu fiz converse com ele e ele te responderá, Deus te
ama !!
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