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Eu já postei o que vou falar, mas vou contar denovo, a tia de um primo meu que é da Universal, vivia
tentando colocar "merda" nas nossas cabeças, achava um absurdo na epoca a gente sair pra encher a
lata, etc etc

Ai veio na época aquele video do Edir Macedo, que a Globo mostrou ele enganando o povo, surgiu até
aquela frase "Ou dá ou desce", dia seguinte eu cheguei com meu sorrisão maroto e dei uma "cutucada" na
muié "E ai XXXXX, viu a reportagem da Globo do Edir Macedo, e agora?" , simplesmente ela me
respondeu que tudo aquilo era imagem do demonio, tentando enganar o povo, que nada daquilo era
verdade ...

Ou seja, mesmo com video, ela acreditava que tudo aquilo era falso, foi montado pelo demonio ... por
essas e outras que esse povo ainda acredita em tudo ...
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Eu já postei o que vou falar, mas vou contar denovo, a tia de um primo meu que é da Universal, vivia
tentando colocar "merda" nas nossas cabeças, achava um absurdo na epoca a gente sair pra encher a lata,
etc etc

Ai veio na época aquele video do Edir Macedo, que a Globo mostrou ele enganando o povo, surgiu até
aquela frase "Ou dá ou desce", dia seguinte eu cheguei com meu sorrisão maroto e dei uma "cutucada" na
muié "E ai XXXXX, viu a reportagem da Globo do Edir Macedo, e agora?" , simplesmente ela me
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alguns petralhas vêem a roubalheira na tv e ainda dizem que aquilo não aconteceu.

respondeu que tudo aquilo era imagem do demonio, tentando enganar o povo, que nada daquilo era
verdade ...

Ou seja, mesmo com video, ela acreditava que tudo aquilo era falso, foi montado pelo demonio ... por essas
e outras que esse povo ainda acredita em tudo ...

Trust me, I´m a jedi

13-09-2011 23:33

Ia postar no tópico do cara que queria abrir uma igreja mas vai aqui mesmo...

Pastores do Malafaia têm salário de até R$ 20 mil, além de casa e carro

Silas Malafaia, 53, informou que o salário dos pastores de sua igreja, a Assembleia de Deus Vitória em
Cristo, vai de R$ 3.000, para iniciantes, a R$ 20.000, com benefícios que incluem casa mobiliada, escola
para filhos e plano de saúde. Pastores com experiência têm direito a carro do ano. 

É a primeira vez que um líder religioso neopentecostal revelou o salário dos pastores. Na falta de maiores
informações, os valores citados por Malafaia podem ser tomados como referência do mercado de salários
dos pregadores da Bíblia. 

As perspectivas desses profissionais são as melhores possíveis, considerando que não precisam ter
formação universitária. Um professor de ensino médio não ganha tanto, nem sequer um médico em início
de carreira, por exemplo.

“Mas é preciso saber ler a Bíblia, pregar, explicar”, disse Malafaia à jornalista Daniela Pinheiro, que
escreveu para a revista Piauí de setembro reportagem sobre o pastor. “Não adianta o cara [candidato a
pastor] vir com chorumela”, avisou Malafaia.

Na semana passada, a BBC Brasil informou que os pastores mais habilidosos estão sendo disputados pelas
igrejas neopentecostais. Está se tornando cada vez mais comum um pastor mudar de igreja para ganhar
mais, a exemplo do que ocorre em outras atividades. 

A valorização desses profissionais se deve a um conjunto de fatores: o bom desempenho da economia
brasileira, o fortalecimento do poder aquisitivo das classes C e D (onde há proporcionalmente mais
evangélicos) e a disputa cada vez mais acirrada entre as igrejas evangélicas pelo mercado de fiéis. 

O número de vagas é crescente e faltam profissionais. A procura por bons profissionais supera a oferta.

Malafaia informou que vai abrir 250 igrejas nos próximos cinco anos. Considerando que cada templo
necessita no mínimo de dois pastores, a Vitória de Cristo vai precisar de pelo menos 500 profissionais.
Atualmente, a subdenominação tem cerca de 100 templos.

É aconselhável que os candidatos a pastor saibam o inglês ou outro idioma, porque as igrejas
neopentecostais vão continuar se expandindo exterior, em ritmo cada vez mais acelerado. A Igreja
Universal, por exemplo, já se encontra em 110 países, onde o "negócio" é administrado, na maioria dos
casos, por brasileiros, tidos como os de "mais confiança" em relação aos pastores "nativos".

A Universal tem mais filiais no exterior do que qualquer multinacional brasileira, registrou a BBC. Em
Londres, o esforço agora da denominação é cativar os ingleses, não só, portanto, os brasileiros lá
radicados.

A Igreja Mundial segue o caminho da Universal. Além de ter um forte crescimento no Brasil, a igreja de
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Valdemiro Santiago se expande sobretudo na África. Pouco se sabe da Igreja Internacional da Graça, do
discreto R.R. Soares, mas seus planos também são expansionistas. 

Na Universal, o pastor tem de cumprir meta de arrecadação de dízimo, como qualquer vendedor de apólice
de seguro ou do comércio atacadista, por exemplo. Há prêmios, como viagem a Jerusalém, àqueles que
obtêm os melhores resultados. 

Além de bom salário, os pastores sempre têm a possibilidade de abrir “o próprio negócio” sem
praticamente nenhum investimento. Para registrar uma igreja e começar a pregar e colher dízimo,
desfrutando de isenção de impostos, basta R$ 500, no máximo, sem contar o aluguel de um salão.

Há 20 anos perguntaram ao presidente da Nintendo se os videogames não estavam influenciando as crianças, e ele
respondeu: "É claro que não, se o Pac-man tivesse influenciado a nossa geração, estaríamos todos correndo em salas
escuras, mastigando pílulas mágicas e escutando músicas eletrônicas repetitivas". (Kristian Wilson, Nintendo Inc., 1989.)
Poucos anos depois surgiram as festas RAVE,a música ELETRONICA e o ECSTASY.

18-09-2011 11:04

Deixemos claro: Espiritualidade é uma coisa, religião é outra. 

Para ser uma pessoa Espiritualizada, você não precisa de religião. 

Porque a religião nada mais é que um perfeito desconhecido te dizendo o que você deve fazer com sua

vida. 

Isso não tem NADA de Espiritualidade. Isso é uma simples INGERÊNCIA na sua vida e, por contra-partida,
toda uma vasta IMPOSIÇÃO MORAL.

Porque o desconhecido quer MANDAR em você. 

E não há como alcançar a Espiritualidade com alguém te dizendo o certo e errado.

A Espiritualidade passa, obrigatoriamente, pelo DESAPRENDER das normas, ditames e rituais religiosos.

Porque, caso não saiba, a função da religião é te APRISIONAR. 

Como é que você vai ser Livre num mosteiro, santuário, igreja ou templo?

Hmmm... Sim, pode ser, mas em casos extremos e muito raros. 

Mas antes de chegar nisso, você tem um MUNDO lá fora! 
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Eu já postei o que vou falar, mas vou contar denovo, a tia de um primo meu que é da Universal, vivia
tentando colocar "merda" nas nossas cabeças, achava um absurdo na epoca a gente sair pra encher a lata,
etc etc

Ai veio na época aquele video do Edir Macedo, que a Globo mostrou ele enganando o povo, surgiu até
aquela frase "Ou dá ou desce", dia seguinte eu cheguei com meu sorrisão maroto e dei uma "cutucada" na
muié "E ai XXXXX, viu a reportagem da Globo do Edir Macedo, e agora?" , simplesmente ela me
respondeu que tudo aquilo era imagem do demonio, tentando enganar o povo, que nada daquilo era
verdade ...

Ou seja, mesmo com video, ela acreditava que tudo aquilo era falso, foi montado pelo demonio ... por essas
e outras que esse povo ainda acredita em tudo ...
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-- Tema claro
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Tem UM PLANETA INTEIRO a ser descoberto.

Bilhões de lagos, bilhões de montanhas, estradas, plantas, ares, pessoas, enfim, você está sobre as coisas
mais preciosas, únicas e ABSURDAMENTE...

Suas.

Por isso eu acredito que, para se alcançar uma BOA Espiritualidade, é necessário conhecer mais o mundo.

Porque o mundo nos inspira. 

O mundo é o palco da Vida e a Vida precisa ser movimentada. 

Quem está parado, seja ouvindo as lorotas dos estelionatários da fé, um pagode ou rezando, não está
vivendo. 

Está morto. 

Última edição por Truman : 18-09-2011 às 11:08
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