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o BOLETIM CHTB é uma publicação digital semanal do Curso de História e Teologia
Batista Marcus Paixão. Sua disseminação é ilimitada e está liberada para os mais
variados meios que utilizam a internet. É expressamente proibido a alteração do
seu conteúdo no todo ou em partes. O conteúdo do BOLETIM CHTB é exclusivo,
podendo conter material de qualquer natureza, mas especialmente dispõe de
artigos teológicos, históricos, biográficos, citações, ou qualquer outro conteúdo
relacionado aos batistas. 

Para dúvidas, sugestões ou reclamações, envie mensagem para o pastor Marcus
Paixão: mvpaixao@yahoo.com.br  

O Curso de História e Teologia Batista é um projeto que foi desenvolvido pelo
pastor Marcus Paixão, em julho de 2018. O CHTB reconhece como padrão
confessional a CFB 1689. As primeiras aulas foram transmitidas através de redes
sociais e centenas de alunos no Brasil e no exterior começaram a receber
instrução profunda sobre os cristãos batistas. Diante da ausência de conteúdos
mais amplos no Brasil, o CHTB foi criado como uma alternativa para os batistas
conhecerem mais acerca de sua identidade e se aprofundarem na história dos
batistas, desde suas origens e desenvolvimento, seguindo com o estudo rigoroso
de sua teologia. 

O CHTB dispõe de vídeoaulas exclusivas e com temáticas variadas. Atualmente são
mais de 140 horas gravadas de conteúdo, que é distribuído em módulos temáticos.
O assinante tem a opção de acesso ao programa completo ou a módulos
específicos. O principal objetivo do CHTB é levar informações detalhadas,
específicas, factuais, para a melhor formação intelectual dos batistas brasileiros.
Pastores, seminaristas, e todo batista, agora, tem acesso a um amplo conjunto de
informações. O CHTB também pode ser assinado por qualquer pessoa que tenha o
desejo de aprender mais sobre os batistas.

BOLETIM CHTB

SOBRE O CHTB



Na última aula do CHTB (#123) foi discutida a troca de cartas entre os batistas de Londres e

os batistas que estavam nascendo no País de Gales e na Irlanda. Os batistas londrinos,

mais experientes, acabaram por ajudar as igrejas galesas e irlandesas no seus primeiros

passos. As cartas apresentadas no livro A History os the English Baptists, de Joseph Ivimey,

revelam como os batistas particulares da Inglaterra, por meio de cartas, orientaram

aqueles irmãos no desenvolvimento das igrejas. As cartas também nos ajudam a

entender como os batistas mantiveram um ímpeto evangelístico vigoroso, o que

aconteceu, em partes, por acreditarem que dentre os muitos pedobatistas reformados e

membros da igreja da Inglaterra, havia também aqueles que não eram verdadeiramente

convertidos a Cristos. Portanto, precisavam ouvir o evangelho e declarar sua fé em Jesus e

nas doutrinas claramente reveladas na Bíblia.  Alguns pontos interessantes que foram

abordados na aula, incluindo aqui os desdobramentos necessários para compreender o

contexto histórico e teológico dos batistas, são listados abaixo. Os tópicos são mais

elaborados nas aulas, por isso, não deixe de assisti-la em vídeo.   

Marcus Paixão

OS BATISTAS NO PAÍS DE GALES E
NA IRLANDA 
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AULA #123



Primeiro, fica evidente que os batistas particulares tinham um fervoroso ÍMPETO 

 EVANGELÍSTICO. Conforme consta nas cartas, a igreja batista londrina já estava orando e

suplicando a Deus que levantasse mais trabalhadores para pregarem o evangelho nas

terras mais longínquas e mais dominadas por antigas superstições. Eles também

acreditavam que Deus responde orações, visto que alguns homens, oriundos de Gales e

da Irlanda, chegaram como visitantes naquela igreja que orara a Deus e eles entenderam

que aquela visita e aqueles homens eram a resposta de Deus a oração deles. 

Esse vigor evangelístico põe por terra toda a caricatura que tem sido feita dos batistas

reformados, que são acusados o tempo inteiro de hipercalvinismo e de não cultivar

nenhum interesse por missões e evangelização. Além dos detratores dos batistas não

levarem em conta o anacronismo, e de generalizarem o hipercalvinismo batista do século

XIX, eles nada dizem sobre a evangelização promovida pelos batistas no século XVII e

mesmo no século XVIII e XIX; nada falam sobre esses episódios, conforme narrados nas

cartas, nem citam, por exemplo, que William Carey, o pai das missões modernas era um

calvinista convicto. Nada falam sobre as pregações de Bunyan ou Spurgeon, que eram

calvinistas e seus sermões estão repletos de convites insistentes para que os pecadores

se arrependam de seus pecados e venham a Cristo pela fé. 

Outro ponto importante da aula foi a questão da COOPERAÇÃO ENTRE AS IGREJAS BATISTAS,

uma marca características entre eles. Os batistas londrinos apoiaram aqueles irmãos em

todas as coisas que lhes era necessária, a medida que eles podiam auxilia-los: enviaram

vários direcionamentos através das cartas, além de enviarem pastores de Londres para a

Irlanda e Gales, para ficarem com eles em longas temporadas, pastoreando e ensinando-

os as riquezas da eclesiologia batista.  Como ainda havia um certo mal entendido sobre a

validade do batismo de bebês, os batistas londrinos foram rápidos e seguros em refutar o

batismo infantil, argumentando que a fé é o indicador para que uma pessoa seja batizada.

  

Terceiro, percebe-se a FRATERNIDADE, COMUNHÃO E RESPEITO entre eles. Um relatório

enviado pelas igrejas batistas irlandesas revela o respeito e o espírito de comunhão que

havia entre eles. No relatório consta o estado em que cada igreja se encontra, incluindo

uma lista com os nomes dos irmãos que tinham falecido e aqueles que foram

disciplinados.

Para assistir essa aula na íntegra e adquirir o módulo 20 completo, com todas as aulas,

clique aqui: https://chtb.com.br/curso/classicos-da-historiografia-batista/comprar

Assine o CHTB entrando em nosso site. Basta clicar no link abaixo:

https://chtb.com.br/curso/curso-de-historia-e-teologia-batista/assinar
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AO VIVO

Marcus PaixãoCom

EPISÓDIO 3

SEGUNDA-FEIRA
26/04/21 20:30H

https://youtu.be/gpH2ELWGK7w


O reformador João Calvino, enquanto ensinava a respeito da oração, orientou sabiamente

o cuidado que nós devemos ter quando nos achegamos ao Senhor Todo-Poderoso. Suas

palavras foram de prudência e submissão:

“Lembremo-nos de como esta oração nos ensina a não impor a Deus nenhuma lei ou

condição, mas que sujeitemos tudo ao seu beneplácito, a fim de que ele faça tudo da

maneira, na ocasião e no lugar que lhe pareçam bem”.

Como o ensino de Calvino difere dos muitos pastores de nosso tempo, pois enquanto se

alastra uma terrível onda de teologia da prosperidade, em que o homem passa a ser o

senhor absoluto e Deus um mero empregado que deve satisfazer os desejos daqueles,

Calvino via Deus como Deus e o homem como homem. Essa é a maneira em que toda a

humanidade precisa enxergar as coisas. Nós só oramos porque estamos confiantes de

que ha um Deus nos céus que pode todas as coisas. Oramos porque sabemos que Deus,

caso queira, pode atender nossa suplica, confirme sua benevolência e graça e não porque

merecemos qualquer coisa de suas mãos. Contudo, o quadro caótico estabelecido pelo

neopentecostalismo tornou Deus um servo do homem, cuja tarefa consiste em atender os

desejos deles.

As orações que temos ouvido em nossos dias são aquelas onde o homem, que deveria se

submeter a todas as determinação de Deus, passa a determinar o que Deus tem que

fazer. Enquanto que o homem piedoso orava dizendo: “Senhor eu preciso de um trabalho

para que possa sustentar minha família, porém, Senhor, faça como Tu queres. Que a tua

vontade prevaleça sobre a minha…”, o homem louco, servo da prosperidade, não ora, mas

fala com Deus assim: “Eu determino que o Senhor me dê um emprego, não um simples

emprego, mas um emprego onde eu possa ganhar tão bem que nada me falte… eu

determino agora!”.

A oração neopentecostal é a oração do homem louco, que não teme tratar a Deus como se

fosse um servo seu e não o Criador e sustentador do universo. É a oração blasfema, a

oração maldita e cheia de pretensão -pecaminosa, cuja única resposta será a reprovação

divina. Aquele que ora dessa forma jamais está disposto a se submeter à vontade do Todo-

Poderoso e jamais vai aceitar as coisas diferentes daquilo que ele espera. Deus é apenas

um meio para que ele alcance o que seu estômago deseja devorar.   

Marcus Paixão

ORAÇÃO E SUBMISSÃO
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Mais artigos

https://chtb.com.br/artigos


 

Quanta diferença há entre estes dois modelos de oração. Estas duas orações revelam

como cada uma dessas pessoas ver Deus. O primeiro coloca-se como servo, e

humildemente faz sua súplica, mas submete-se, antes, à vontade soberana de Deus. Este

entende que Deus é o Senhor e o Soberano da terra. Vê-se a si próprio como um pecador

imerecido, que não tem o direito de falar com Deus de outra forma, se não com a cabeça

baixa e sempre pronto pra aceitar a sua vontade. O outro sente-se como se Deus fosse seu

escravo, e tivesse a obrigação de satisfazer todos os seus desejos. Ele acha-se merecedor

e até mesmo acredita que pode exigir de Deus alguma coisa. Ele não se vê como um

grande pecador, mas como alguém que tem direitos para com Deus.

Observemos os conselhos deste sábio pastor do século XVI. Nunca imponha a Deus

nenhuma condição, como se o Senhor estivesse submisso a nós mesmos. Isso é um grave

pecado contra Deus. Antes, sujeitemo-nos, por completo, à vontade de Deus, seja ela qual

for. Jamais devemos exigir a Deus que faça aquilo que lhe pedimos. A verdadeira oração é

cheia de humildade e de um-senso de total dependência.

Voltemo-nos sempre a Deus, com o nosso coração sempre pronto a aceitar aquilo que ele

tem preparado para nós. Louvando-o por tudo que recebemos de suas mãos, e

humildemente reconhecendo que ele é sábio e sempre age em favor daqueles que ele

ama, pois “todas as coisas cooperam para bem daqueles que amam a Deus.”

  

VOCÊ  JÁ  CONHECE  

A  PÁGINA DO  CHTB  

NO  FACEBOOK?
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Clássicos da Historiografia
Batista Módulo 20

O CHTB vai expor os grandes
clássicos da historiografia
batista.  Nossa missão vai
começar com a obra do

historiador Joseph Ivimey.
 

Estude no CHTB!
Adquirir o CURSO

completo
ADQUIRIR O 
MÓDULO 20

JÁ COMEÇOU! 

https://chtb.com.br/curso/curso-de-historia-e-teologia-batista
https://chtb.com.br/curso/curso-de-historia-e-teologia-batista
https://chtb.com.br/modulo/classicos-da-historiografia-batista
https://chtb.com.br/modulo/classicos-da-historiografia-batista
https://chtb.com.br/modulo/classicos-da-historiografia-batista


Na última segunda-feira (19/04), o CHTB

transmitiu o episódio #2 do programa

NOSSA HERANÇA BATISTA, pelo Youtube. O

programa foi muito esperado e contou

com a participação de muitos

internautas, inclusive brasileiros que

assistiram o programa de outros países. 

Na sessão de notícias, o pastor Marcus

lamentou a morte de alguns ministros

do evangelho em decorrencia do

coronavírus. Em São Paulo algumas

pequenas igrejas batistas (e outras

denominações) fecharam as portas

depois do falecimento de pastor. Outro

destaque foi o apoio ao pastor Paulo Jr. 

Estudo sobre a identidade batista a

partir dos escritos antigos

 O Manuscrito Kiffin e sua origem

 Análise histórico-teológica do Ms.

Kiffin

 Análise crítica do Ms. Kiffin e dos

Registros Jessey

 Panorama histórico dos batistas

ingleses

líder do Defesa do Evangelho e pastor da

igreja batista do Calvário, em SP. O

pastor teve um vídeo criticado por

vários integrantes de movimentos de

esquerda, representantes do

movimento feminista e aliados às

ideias socialistas de Karl Marx. As falas

do pastor foram tiradas do seu contexto

com o fim de prejudicá-lo. 

Outro destaque foi o Projeto Confissão

1689, da Igreja Batista Reformada

Emanuel, de Sete Lagoas - MG. O projeto

está transformando em música os

capítulos da CFB 1689. Durante o

programa o pastor Renan Abrêu deu

mais explicações sobre o projeto. 

Na sessão sobre o CHTB, o pastor

Marcus Paixão fez comentários sobre o

Módulo 14 - O MANUSCRITO KIFFIN E SUA

RELAÇÃO COM A IDENTIDADE BATISTA,

considerando a importância do

manuscrito na pesquisa histórica sobre

as origens dos batistas reformados.

Além disso, cada uma das aulas desse

módulo foi apresentada com uma breve

descrição do seu conteúdo. O módulo 14

conta com 5 aulas:

1.

2.

3.

4.

5.

OS BATISTAS E A
PREDESTINAÇÃO

EPISÓDIO #2
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 CLIQUE AQUI  PODCAST
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Na terceira sessão do programa foi

abordado o tema teológico OS BATISTAS E

A PREDESTINAÇÃO.  Conforme apresentado

ao longo da explicação, com evidencias

documentais importantes, os batistas

ingleses confessaram uma robusta

teologia calvinista. Inicialmente foi

explicado o que é a doutrina da

predestinação conforme a visão dos

calvinistas.

Primeiro foi demonstrado que a primeira

confissão de fé dos batistas (CFB 1644)

apresenta uma soteriologia calvinista,

doutrina que se repete em sua segunda

confissão de fé  (CFB 1689). As confissões

foram subscritas pelas igrejas batistas e

representam duas gerações de crentes

batistas. Na assembleia geral, quando a

CGB 1689 foi subscrita pelas igrejas da Grã-

Bretanha, contando mais de 100 igrejas

representadas naquela reunião. 

A segunda evidência muda da Inglaterra

para os Estados Unidos, na época da

colonização. As duas primeiras igrejas

batistas fundadas em solo americano

eram defensores da teologia da

predestinação conforme o calvinismo. A

Igreja Batista de Providence, de Roger

William; e a Igreja Batista de Newport, de

John Clarck. 

Depois foi dado destaque às primeiras

associações batistas na América, que

também defenderam a teologia calvinista.

Foi citada a Associação Batista da Filadélfia

que adotou a chamada Confissão de Fé da

Filadelfia, que era nada mais do que uma

cópia da Confissão de Fé Batista de 1689.

Além dessa associação, foi citada a

Associação Batista de Charleston, na

Carolina do Norte; e a Associação Batista

de Sandy Creak, sendo as maiores e todas

elas subscrevendo a teologia calvinista da

predestinação. 

Em terceiro lugar, foi dado destaque à

primeira Convenção Batista dos estados

Unidos, a Convenção Batista do Sul dos

Estados Unidos, fundada por pastores de fé

calvinista. Logo em seguida os batistas

americanos fundaram o primeiro

seminário para a formação de pastores,

tratando-se do Seminário Teológico Batista

do Sul, cujo primeiro residente foi James P.

Boyce. O seminário tinha como declaração

de fé o "Resumo de Princípios" constando

também neste documento uma teologia

calvinista. Os primeiros livros de teologia

sistemática produzidos pelos batistas

(Teologia Sistemática, de Boyce; e Manual

de Teologia, de Dagg), ensinavam

ardorosamente a predestinação. 

A última sessão foi a apresentação de

livros: 1. Poder Pela Oração (Ed. Vida); 2.

Cartas de um Pregador (Pro Nobis); 3. A

Vida de Martin Lloyd-Jones 1889-1981 (PES);

Spurgeon: Uma Nova Biografia (PES). Uma

lista de livros com futuras publicações da

editora O Estandarte de Cristo foi

anunciada. 



No Trechos CHTB desta semana temos um

podcast sensacional  esperando por você.

Trata-se de um recorte da aula #79 (Os

Batistas Particulares e as pragas na

Inglaterra do século XVII). A aula faz parte 

 do módulo 16. O mundo vive atualmente

sob o medo do contágio com o novo

coronavírus. Neste podcast você vai

descobrir que os batistas reformados

também enfrentaram pandemias e, mais

importante, como eles enfrentaram essa

crise no século XVII.  Oração e jejum eram

constantes em momentos de crise.

o novo podcast do CHTB apresenta um

breve comentário da CFB 1689, III, 2,

com ricas instruções pastorais. Aqui

você vai encontrar conselhos para  lidar

com a ciência ateísta das

universidades, que insiste na negação

da existência de Deus, bem como numa

visão realista e bíblica do ser humano, e

como encarar essas realidades vivendo

em um mundo que insiste em negar a

revelação do todo-Poderoso Criador e

sustentador de todas as coisas.  

PODCASTS DA SEMANA
O CHTB lançou dois novos episódios em seus programas de

podcasts. Confira um resumo do conteúdo 

OS BATISTAS E AS
PANDEMIAS

DEUS, O HOMEM E A
CIÊNCIA MORDERNA

11 ACESSAR

https://chtb.com.br/periodicos/podcast


BAIXAR CATÁLOGO



O canal do CHTB no Youtube já reúne um arsenal com mais de 170 vídeos constando desde  

aulas integrais do CHTB a recortes de aulas com o conteúdo exclusivo do Curso de

História e Teologia Batista e do curso As Lições de Spurgeon aos seus Alunos. Na

postagem desta semana o vídeo "História Batista: Negação do Agente Histórico e

Reinterpretação de Documentos", é parte da aula # 116, do módulo 19. 

Duas coisas chamam atenção neste recorte. Primeiro, a tentativa constante de negar o

agente histórico, nesse caso, negar a identidade dos batistas particulares. Isso acontece,

claro, não negando a existência do agente histórico, mas negando sua verdadeira

identidade e atribuindo a ele outra. Os batistas particulares, grupo calvinista inglês, é

visto por alguns pesquisadores como sendo descendentes diretos dos anabatistas.

Mesmo com uma considerável quantidade de documentação apontando para outra

direção, e com o testemunho contrário de renomados historiadores, e sobretudo,

considerando que os próprios batistas particulares, ainda no século XVII, também

negaram ter qualquer ligação orgânica com os anabatistas, é incrível como ainda há

quem desconsidere todas essas evidencias em contrário.   

O segundo ponto é a "reinterpretação de documentos", ou seja, para sustentar tal

disparate histórico, os documentos precisam ser reinterpretados. Os batistas, que eram

acusados de serem anabatistas no século XVII, disseram: "somos falsamente chamados

de anabatistas". Isso significa que os novos interpretes precisam admitir que os batistas

mentiram em seus documentos sobre a sua própria identidade. Confira esse trecho no

Youtube ou assine nosso curso completo. 

INSCREVA-SE
NO CANAL DO

CHTB

NEGAÇÃO E REINTERPRETAÇÃO 
DO AGENTE HISTÓRICO 
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CONFIRA NO YOUTUBE
CLIQUE AQUI 

SE INSCREVA NO CANAL DO CHTB

https://youtu.be/r7_ZaeH5lrQ


Entre no canal do CHTB no Telegram

Você pode se conectar com o CHTB nas
principais mídias da internet e receber

diariamente conteúdo exclusivo e de graça.
Ta esperando o que?

Mais de 130 aulas exclusivas com o melhor conteúdo. Assine o CHTB agora mesmo ASSINAR AGORA

https://t.me/chtbmp
https://chtb.com.br/assinar/curso-de-historia-e-teologia-batista


ASSINAR AGORA

www.chtb.com.br
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