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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



O CHTB retomou as aulas expositivas na 1CFL de 1644 inaugurando um novo curso (módulo

21): 1CFL 1644: DECRETO E PREDESTINAÇÃO. O curso segue em complemento ao módulo 18,

que marcou o início da exposição da primeira confissão de fé dos batistas de 1644, com

informações introdutórias e históricas sobre a elaboração da confissão e a exposição dos

temas relacionados à teontologia, o estudo do ser de Deus e da Trindade (clique aqui e

confira). Agora, no novo curso serão abordados os temas relacionados aos artigos III, IV, V

e VI, sobre o Decreto e a Predestinação.

Na primeira aula será  abordada de modo panorâmico a questão discutida nos artigos que

serão examinados em detalhes nas próximas aulas, uma espécie de resumo dos

conteúdos que a confissão destaca, especialmente fazendo as pontes históricas

necessárias para compreender a posição dos batistas e apresentando de maneira mais

ampla e geral as afirmações contidas nos artigos da 1CFL de 1644 relacionados ao tema do

decreto e da predestinação. As aulas seguintes também irão destacar as intenções dos

batistas ao expor sua fé, especialmente demonstrando quais doutrinas e quais grupos

eles estavam respondendo, de modo direto e indireto, com suas afirmativas

confessionais.

Marcus Paixão

CONFISSÃO DE FÉ BATISTA DE 1644
DECRETO E PREDESTINAÇÃO 
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https://chtb.com.br/curso/primeira-confissao-de-londres-de-1644-deus/comprar


Aula 1: 1CFL 1644 - Introdução e Estrutura

Aula 2: 1CFL 1644 - Auto Existência e Simplicidade de Deus

Aula 3: 1CFL 1644 - Eternidade, Existência e Conhecimento de Deus

Aula 4: 1CFL 1644 - Imortalidade e Santidade de Deus

Aula 5: 1CFL 1644 - A Infinidade de Deus

Aula 6: 1CFL 1644 - A Providência Divina

Aula 7: 1CFL 1644 - Peculiaridades e Influências Políticas na 1CFL 1644

Aula 8: 1CFL 1644 - Trindade: histórico e comparativo confessional

Aula 9: 1 CFL 1644 - Essência Divina: Unidade e Indivisibilidade

Aula 10: 1CFL 1644 e o Uso das Terminologias Trinitárias

As aulas começam na primeira semana de maio, sempre pelo site do CHTB

(www.chtb.com.br), estando disponíveis aos nossos assinantes. A cada semana uma nova

aula do curso será inserida no campus online do CHTB. Ao todo, o curso vai disponibilizar

10 aulas sobre Decreto e Predestinação.

Conheça também o primeiro módulo de exposições da 1CFL 1644

O CHTB já disponibilizou a primeira parte das aulas sobre a confissão no MODULO 18 | 1CFL

1644 - O SER DE DEUS E A TRINDADE. Abaixo, segue a lista de aulas e temas abordados nesse

módulo:

ADQUIRA OS DOIS MÓDULOS

Você pode comprar os dois módulos do CHTB sobre a 1CFL 1644 por um preço promocional.

Para adquirir as primeiras aulas (módulo 18 - 10 aulas), que aborda os artigos I e II, sobre

Deus e a Trindade, além dos aspectos introdutórios sobre a 1CFL 1644, clique no botão

"comprar módulo 18". Para adquirir o novo curso, clique em comprar módulo 21. 

R$  240 ,00
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COMPRAR  
MÓDULO  18

COMPRAR  
MÓDULO  21

R$ 180,00

R$  200 ,00

OFERTA ESPECIAL DO CHTB
DE LANÇAMENTO

https://chtb.com.br/curso/primeira-confissao-de-londres-de-1644-deus/comprar
https://chtb.com.br/curso/primeira-confissao-de-londres-de-1644-deus/comprar
https://chtb.com.br/curso/primeira-confissao-de-londres-de-1644-deus/comprar
https://chtb.com.br/curso/1cfl-1644-decreto-e-predestinacao/comprar
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https://chtb.com.br/curso/1cfl-1644-decreto-e-predestinacao/comprar


AO VIVO

Marcus PaixãoCom

EPISÓDIO 4

SEGUNDA-FEIRA
03/05/21 20:30H

https://youtu.be/IzghTD2k9SM


       A velocidade com que as coisas estão acontecendo é espantosa. A tecnologia e os

avanços nas ciências tem marcado o século passado e o atual. Há alguns anos morreu um

dos homens que mais revolucionou o mundo da tecnologia, com suas incríveis criações. O

mundo inteiro se curvou e reconheceu que Steve Jobs gênio era um gênio. Outros gênios

surgiram antes dele e da mesma forma foram aclamados: Albert Einstein, Louis Pasteur,

Leonardo da Vinci, e o trio grego Platão, Sócrates e Aristóteles. Eles foram homens de uma

inteligência e sabedoria indiscutíveis. Porém, o mais inteligente e sábio de todos os

homens que já viveu sobre a terra foi Salomão, filho do rei de Israel, Davi.  Deus lhe disse:

“eis que faço segundo as tuas palavras: dou-te coração sábio e inteligente, de maneira

que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá” (1 Reis 3.12).

       Toda a sua inteligência e sabedoria vieram como uma dádiva de Deus. É inegável que

foi Deus quem o fez tão sábio e inteligente. Sua sabedoria, ainda em tempos remotos,

ultrapassou os mares e foi conhecida em muitos lugares.

       Os sábios são sábios de acordo com o tempo em que vivem. No século XXI, Steve Jobs

foi um gênio. Na Grécia clássica, 2.500 anos atrás, Platão, Sócrates e Aristóteles

receberam sabedoria incrível. Até hoje é dito que toda filosofia moderna não passa de

notas de rodapé às ideias dos filósofos gregos clássicos. 

       A sabedoria de Salomão, contudo, foi em TODOS OS TEMPOS a maior sabedoria que já

repousou sobre um homem. O testemunho bíblico é que Deus deu-lhe inteligência e

sabedoria sem precedentes, o que torna a sabedoria de Salomão superior à sabedoria de

todos estes homens citados anteriormente: “dou-te coração sábio e inteligente, de

maneira que ANTES DE TI NÃO HOUVE TEU IGUAL, NEM DEPOIS DE TI O HAVERÁ.” Jamais nasceu

ou nascerá um homem tão sábio e inteligente quanto o rei Salomão. Seu conhecimento e

inteligência eram extraordinários:

“Deu também Deus a Salomão sabedoria, grandíssimo entendimento e larga

inteligência como a areia que está na praia do mar. Era a sabedoria de Salomão maior

do que a de todos os do Oriente e do que toda a sabedoria dos egípcios. Era mais sábio

do que todos os homens, mais sábio do que Etã, ezraíta, e do que Hemã, Calcol e

Darda, filhos de Maol; e correu a sua fama por todas as nações em redor. Compôs três

mil provérbios, e foram os seus cânticos mil e cinco. Discorreu sobre todas as plantas, 

Marcus Paixão

A SABEDORIA QUE VEM DE DEUS
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Mais artigos

https://chtb.com.br/artigos


desde o cedro que está no Líbano até ao hissopo que brota do muro; também falou

dos animais e das aves, dos répteis e dos peixes. De todos os povos vinha gente a ouvir

a sabedoria de Salomão, e também enviados de todos os reis da terra que tinham

ouvido da sua sabedoria” (1 Reis 4.29-34 ver também 10.6-9).

       

É muito importante reconhecermos isso: ninguém é sábio e inteligente por seus próprio

esforço e mérito. Deus nos criou com a dádiva do intelecto, e isso é um reflexo da imagem

Dele que repousa sobre nós. Porém, quem rege nossa inteligência, fazendo-a avançar em

conhecimento, nos dando o aprendizado, o conhecimento, a compreensão, as idéias, os

meios necessários para desperta-la e exercitá-la, e tudo que está ligado aos nossos

dispositivos cerebrais que nos fazem progredir em conhecimento e sabedoria, é Deus em

sua graça. Deus também pode cerrar nosso conhecimento, e retirar toda a sabedoria

dada. 

       Certa vez Steve Jobs disse: “eu daria toda a minha fortuna pra passar uma tarde com

Platão”. Um tarde com Platão seria uma grande experiência, sem dúvida nenhuma, mas,

entre Platão e Salomão eu gostaria de ter passado um dia, apenas um, aprendendo com

Salomão! O testemunho divino é que Salomão é mais sábio e inteligente do que Platão, do

que Jobs ou Einstein, ou qualquer outro homem. Ele foi o maior intelectual que já viveu

sobre a terra e foi o homem mais sábio também: "Era a sabedoria de Salomão maior do

que a de todos os do Oriente e do que toda a sabedoria dos egípcios" (1Rs 4:30). Sabedoria

e inteligência são faculdades distintas, mas Salomão foi o maior do homens em ambas.

Porém, a fonte de toda a Sabedoria do rei foi o próprio Deus, pois Nele reside toda a

sabedoria e inteligência. Se alguém é falto de sabedoria, deve recorrer a Deus: "se, porém,

algum de vós necessita de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá liberalmente e nada

lhes impropera; e ser-lhe-á concedida" (Tg 1:5).

       Apesar de toda a sabedoria de Salomão, a maldade e o engano do seu coração caída

eram mais poderosos e o levaram a desobedecer a Deus e a cair em pecados detestáveis

aos olhos do Criador. Sua sabedoria inigualável não o impediu de errar. Isso prova que a

sabedoria humana, por maior que seja, é falível e está manchada com o pecado. Ninguém

deve confiar sua vida à sua própria sabedoria e inteligência, supondo que poderão

alcançar a felicidade eterna por meio de suas investidas intelectuais. Salomão caiu

terrivelmente porque esqueceu que desobedecer a Deus é o começo de toda ruína.

Jamais poderia ele ter esquecido que "o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor" (Pv

9:10). Sem Deus, toda sabedoria é armadilha contra nós mesmos. Jesus disse: "sem mim,

nada podeis fazer", e essa máxima se aplica àquilo que é mais importante na vida

humana, o que é essencial e mais urgente em nossa existência, às coisas eternas e

imortais. 
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https://www.bibliaonline.com.br/ara/1rs/4/30+
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Exposição dos artigos III ao VI da 1CFL
de 1644
O decreto eterno de Deus
A abrangência universal do decreto de
Deus
O decreto da predestinação
A Criação e a Queda do homem e sua
relação com o decreto de Deus da
predestinação
Pecado, decreto e predestinação
O decreto da eleição e a predestinação
O decreto de Deus da Salvação e
Condenação ADQUIRIR O 

MÓDULO 21

ADQUIRA TODAS AS AULAS COM 
PREÇO PROMOCIONAL

Confira parte do conteúdo 

Preço normal: R$ 200,00

R$ 100,00
Pague em até 12 x

10 AULAS
AS AULAS SÃO

LIBERADAS
SEMANALMENTE

PROMOÇÃO VÁLIDA ATÉ 15/05

https://chtb.com.br/curso/1cfl-1644-decreto-e-predestinacao/comprar
https://chtb.com.br/curso/1cfl-1644-decreto-e-predestinacao/comprar
https://chtb.com.br/curso/1cfl-1644-decreto-e-predestinacao/comprar


Várias ações de censura contra cristãos

e contra conservadores estão em curso

ao redor do mundo e o caso da youtuber

é apenas mais um. 

O pastor Marcus também fez menção

especial ao ministério Eu e Minha Casa,

capitaneado pelo pastor Josué Mininel e

sua esposa. O ministério produz

material para homescooling e

disponibiliza por meio de suas redes

sociais. São vídeos, indicações de livros,

e muitas dicas para pais que desejam

cuidar da educação de seus filhos. O

pastor Josué Meninel, (Igreja Batista

Reformada em Francisco Morato)

destacou o início do projeto e o ser

desenvolvimento. Confira mais no

youtube, no programa NOSSA HERANÇA

BATISTA #4. 

Na sessão sobre o CHTB, o pastor

Marcus Paixão destacou o lançamento

do curso 1CFL 1644 | DECRETO E

PREDESTINAÇÃO, uma exposição dos

artigos III ao VI da primeira confissão de

fé batista de 1644. O curso está com um

preço promocional com desconto de

50% até o dia 15 de maio. Serão 10 aulas

expositivas com a teologia dos batistas

particulares sobre o decreto divino e a

predestinação. A primeira parte da

exposição da 1CFL 1644, com os artigos I

e II, pode ser vista pelos assinantes do

CHTB no módulo 18. O atual módulo é

uma continuidade da exposição. O

curso terá início na próxima quarta-

feira, dia 06 de maio. Recomendamos

enfaticamente o curso. 

Na última segunda-feira (03/05), o CHTB

transmitiu o episódio #4 do programa

NOSSA HERANÇA BATISTA, pelo Youtube,

com o tema Reformado ou Calvinista?

Uma Visão Mais Ampla sobre os

Batistas. 

Na sessão de notícias, duas notícias

abriram o programa. A primeira foi

sobre a censura que a youtuber

colombiana Kika Nieto sofreu depois de

defender o casamento entre um

homem e uma mulher. O Youtube

excluiu o vídeo alegando quebra de

regras, ou seja, apoiar o casamento

heterossexual  infringe as regras do

Youtube

 REFORMADO OU
CALVINISTA?

EPISÓDIO #4
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 CLIQUE AQUI  PODCAST

https://youtu.be/IzghTD2k9SM
https://youtu.be/IzghTD2k9SM
https://chtb.com.br/periodicos/podcast
https://chtb.com.br/periodicos/podcast
https://chtb.com.br/periodicos/podcast


Na terceira sessão do programa foi

abordado o tema teológico REFORMADO

OU CALVINISTA?  O tema surgiu a partir de

discussões sobre os fundamentos da fé

batista reformada e a soteriologia

calvinista. 

No Brasil, os batistas brasileiros

inicialmente retornaram ao calvinismo da

Confissão de 1689, sem contudo

subscrever outros pontos da

confessionalidade dos batistas reformados

do século XVII. O pastor Marcus Paixão

disse que essa diferença não significa a

existência de dois grupos distintos de

batistas reformados, apenas diferenças

pontuais no mesmo e único grupo

calvinista e reformado que atualmente

pode ser visto no Brasil. 

Segundo foi dito no programa, "todo batista

reformado é um batista calvinista, mas

nem todo batista que é apenas calvinista

subscreve integralmente a confissão dos

batistas reformados de 1689". Como

exemplo, foram apresentados três casos

específicos:

A observação do dia do Senhor (quarto

mandamento). Os batistas reformados

que subscrevem a CFB 1689 observam a

guarda do domingo conforme o modelo

puritano dos batistas do século XVII, com

todas as restrições quanto ao uso do dia

para recreações ou para trabalho secular.

enquanto que muitos batistas calvinistas

não observam o dia

do descanso da mesma forma, inclusive,

alguns batistas calvinistas entendem que a

observação do dia de descanso era

cerimonial e que já não se faz mais

necessário em nossos dias. 

Princípio Regulador do Culto (PRC). Os

batistas reformados que subscrevem a CFB

1689 reconhecem e adotam o PRC, o qual

admite no culto público somente os

elementos que são ordenados na palavra

de Deus e nada mais. Assim, todo o culto a

Deus deve fluir das Escrituras, sem

nenhuma invenção humana, ainda que

essa invenções sejam boas em si mesmas.

nada que nao esteja devidamente

prescrito na Bíblia pode fazer parte do

culto a Deus. Os batistas calvinistas são

mais flexíveis quanto a isso e não adotam

o PRC, preferindo em lugar dele, seguir

modelo de Lutero, que permite no culto

qualquer coisa que as Escrituras não

proíbam expressamente. 

O último exemplo foi a teologia da aliança.

A CFB 1689 é aliancista e os batistas

reformados que a subscrevem também

reconhecem a doutrina da aliança, mas os

batistas calvinistas não necessariamente

seguem a teologia da aliança. Dentre os

batistas calvinistas, muitos são

dispensacionalistas, corrente

interpretativa que vai na contra mão do

aliancismo reformado.   



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



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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