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MPHP Nossa Filosofia

Desde que a MPHP foi inaugurada em 1997 naquela época e até 2005 hospedada em um diretório de um provedor
qualquer, sem um domínio próprio, que sua filosofia foi orientada sobre três pilares básicos: o combate ao
obscurantismo religioso, a discussão de problemas brasileiros e a divulgação de novos conhecimentos científicos.

Combatemos o obscurantismo religioso enfocando os mitos religiosos à luz da pesquisa histórica oferecendo alternativas às
inúmeras pessoas que não se contentam com explicações baseadas em interpretações literais de histórias com as do
gênese.

Jamais pregamos radicalmente contra a fé das pessoas, mas não podemos ficar calados quando massas de baixo nível
cultural são enganadas por seitas como a IURD - Igreja Universal do Reino de Deus cuja pregação se alinha entre as
menos preparadas teologicamente dando ênfase a episódios que as teologias mais avançadas já reconhecem,
nitidamente, como mitológicos.

É neste sentido que preparamos nossos textos ou convidamos autores para escrevê-los.

A pesquisa dos últimos 2 séculos sobre O Jesus Histórico, aquele homem o qual podemos resgatar utilizando as
modernas técnicas de historiografia, já demonstrou que este personagem conforme retratado pelos evangelhos
sinópticos é uma criação da Igreja Primitiva e não pode ser mais creditado como de sua autoria tudo que os Evangelhos
afirmam que ele teria dito ou realizado.

Em relação ao segundo objetivo abrimos espaço para as preocupações com os Problemas Brasileiros que como cidadãos
temos que ajudar na busca de soluções. A Internet é uma poderosa arma para o cidadão comum se manifestar e fazer
suas idéias e reclamos chegarem às autoridades a um custo muito baixo. Estaríamos nos omitindo se possuindo
conhecimento técnico, não a utilizássemos com esta finalidade.

O terceiro pilar, a divulgação de conhecimentos científicos novos, das três bases de nossos objetivos foi aquela que
tivemos até hoje menos desenvolvimento e por isso mesmo nesta nova fase da MPHP, com domínio e design novo,
iremos priorizar.

Esperamos poder contar com nossos visitantes no novo Fórum próprio da MPHP aonde iremos programar discussões
sobre os três pilares de nossa filosofia de trabalho.

Sejam bem-vindos à nova MPHP.

http://www.mphp.org
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