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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.
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A primeira aula do curso Confissão de Fé de Londres de 1644 | Decreto e Predestinação, já

está disponível aos assinantes do CHTB no site www.chtb.com.br. A aula abre de forma

introdutória o conteúdo que será estudado em detalhes no restante do curso.  O curso

equivale ao módulo 20 do CHTB e tem previsão de 10 aulas no total. 

O pastor Marcus Paixão apresentou de forma abreviada e introdutória todo o conteúdo

que será examinado ao longo das próximas semanas, detalhando o teor de cada um  dos

artigos da CFB 1644 (artigos 3,4,5 e 6). A aula serve como um guia para os assinantes

acompanharem de forma panorâmica todo o trajeto que percorrerão. 

A primeira observação é identificar os batistas de 1689 com os batistas de 1644. A segunda

geração de batistas particulares não muda sua teologia quando comparada com a

teologia da primeira confissão de fé de 1644. Esse ponto é importante porque aponta a

continuidade não somente da confessionalidade dos batistas, mas a sua permanência na

fé. Em seguida, de modo sintético, os artigos são examinados na forma de esboço

afirmativo, delimitando o conteúdo afirmativo de cada artigo. Os detalhes serão

examinados no decorrer do curso. 

PANORAMA DA DOUTRINA DOS DECRETOS DE DEUS
Marcus Paixão
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ADQUIRIR
CURSO

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

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


SEGUNDA-FEIRA
14/06/21 20:30H

AO VIVO

Marcus PaixãoCom

EPISÓDIO #9

Acesse
o link

https://youtu.be/X7BSTpRLS9w


No dia do Julgamento Final, quando Cristo voltar e separar os bodes das ovelhas, pondo as

ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda, o veredicto eterno será anunciado pelo

grande Rei dos Reis (Mateus 25. 31-46). Naquele dia haverá lamento e pranto como nunca

antes na história da existência humana. Aliás, jamais em toda a história houve um dia tão

horrível para aqueles que insistem em rejeitar a livre oferta do evangelho. A Escritura o

chama de “o grande e terrível dia do SENHOR” (Joel 2.31; Malaquias 4.5).

A grande ironia é que os homens que zombavam de Cristo, desprezando todas as

advertências para se arrependerem e crerem Nele, o reconhecerão como Soberano

Senhor, e o verão, não mais como aquele que é cheio de misericórdia e amor, que os

chamava insistentemente para terem vida, mas o contemplarão em sua ira e indignação.

Lamentarão profundamente. Eternamente! 

Aqueles que falsamente professavam seu nome, também serão lançados no fogo. Os

incrédulos clamarão “Senhor, Senhor … Senhor, Senhor … ”, mas serão socorridos porque

o tempo de arrependimento já passou. O dia da oportunidade e da salvação foi

desperdiçado por eles. Eles ouvirão a sentença proferida por Jesus: “Então, o Rei dirá

também aos que estiverem a sua esquerda: apartai-vos de mim, MALDITOS… Para o fogo

eterno!” (Mt 25.41). Notem bem as palavras do próprio Cristo. Ele os lançará no fogo eterno,

o juízo sem misericórdia e sem escapatória. Fazendo referencia à condenação eterna dos

incrédulos, Jesus disse: “muitos, naquele dia, hão de dizer-me: Senhor, Senhor …” (Mt 7.

22). É assim que o ímpio será condenado. Ele, antes, reconhecerá o grande Senhor e

clamará implorando para ser poupado do juízo de Deus. Como disse Paulo, no dia do juízo

todo joelho vai se dobrar diante de Jesus, e “toda língua clamará que Jesus Cristo é

Senhor(!)” (Fp 2.10).

Eles clamarão “Senhor. Senhor”, mas já será muito tarde. Os falsos crentes, os falsos

mestres, todos que estão na igreja hoje, vestidos com pele de ovelha, enganando e

contaminando o rebanho com suas mentiras e erros; todos, sem nenhuma exceção,

clamarão na mais profunda agonia: “Senhor, Senhor …” Mas serão condenados por terem

desprezado e zombado do Senhor Jesus Cristo e de sua graça, que eles tardaram demais a

reconhecer. 

Marcus Paixão

SENHOR, SENHOR

6 

Mais artigos

https://chtb.com.br/artigo/senhor-senhor


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


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 dipelos 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 alegando quebra de regras, ou

seja, apoiar o casamento heterossexual  

infringe as regras do Youtube

ASSISTIR  PODCAST
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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 destaca a ortodoxia dos batistas

e a elevada visão do grupo quanto às doutrinas fundamentais da

fé cristã. O episódio é um recorte da aula #78 (Os Batistas e a

Ortodoxia Cristã). Muita gente pensa que o batismo é o ponto

mais importante da teologia dos batistas, mas apesar da

importância deste distintivo, há doutrinas que são muito mais

importantes e que sempre tiveram grande destaque no

pensamento dos batistas reformados. Confira mais um trecho

exclusivo de uma aula do CHTB acessando diretamente nosso

site ou pelo spotify.

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

podcasts. Confira um resumo do conteúdo 

AS COISAS MAIS IMPORTANTES

11 ACESSAR

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


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.  

DEUS, O HOMEM E A CIÊNCIA MORDERNA

12 ACESSAR

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


No Trechos CHTB desta semana destaca a

ortodoxia dos batistas e a elevada visão do

grupo quanto às doutrinas fundamentais

da fé cristã. O episódio é um recorte da

aula #78 (Os Batistas e a Ortodoxia Cristã).

Muita gente pensa que o batismo é o ponto

mais importante da teologia dos batistas,

mas apesar da importância deste

distintivo, há doutrinas que são muito mais

importantes e que sempre tiveram grande

destaque no pensamento dos batistas

reformados. Confira mais um trecho

exclusivo de uma aula do CHTB acessando

diretamente nosso site ou pelo spotify.

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 

AS COISAS MAIS
IMPORTANTES

DEUS, O HOMEM E A
CIÊNCIA MORDERNA

13 ACESSAR

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


BAIXAR CATÁLOGO



A perseguição aos cristãos está piorando na China, enquanto que as vítimas se sentem

menos dispostas falar sobre o assunto, temendo represálias. Segundo a China Aid,

organização não governmental baseada nos EUA, autoridades em algumas regiões da

China têm ordenado a remoção e destruição de cruzes nas igrejas, além de ameaçar e

prender quem organize atividades religiosas em locais não permitidos.

A Radio Free Asia, agência de notícias americana financiada pelo governo dos EUA, relatou

que no início deste mês as autoridades do condado de Yongjia, na província de Zhejiang,

enviaram um guindaste e quase 100 trabalhadores para remover as cruzes que ficavam

no alto de duas igrejas da localidade. Neste fim de semana, a agência reportou uma

história semelhante na província chinesa de Anhui. Também há relatos de igrejas que

estão sendo transformadas em centros culturais para promover o socialismo, sob a

alegação de que elas não possuem registro para funcionar como templos.

Segundo informou a China Aid, religiosos que pregam suas crenças na rua estão sujeitos à

prisão administrativa, E os que de fato são detidos, depois de liberados recusam-se a

falar sobre o que os levou à prisão, temendo represálias.

A revista Bitter Winter, publicada pelo Centro Studi sulle Nuove Religioni, também relatou

o aumento da perseguição aos cristãos, especialmente os que estão recebendo ajuda do

governo. Um membro de uma igreja na província de Shanxi disse à publicação que as

autoridades locais tiraram um calendário com uma imagem de Jesus da sua casa e

colocaram no lugar um retrato de Mao Tsé-Tung. "As famílias religiosas empobrecidas

devem obedecer ao Partido Comunista pelo dinheiro que recebem", teria dito o

funcionário que o repreendeu, segundo relato do religioso.
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CHINA AUMENTA O RITMO DE PERSEGUIÇÃO
AOS CRISTÃOS 



A origem dos batistas está relacionada com os conturbados eventos que envolveram a

Europa pós-reforma no no século XVII. Esse módulo apresenta em detalhes o pano de

fundo que deu origem aos batistas, desde o nascimento da Igreja da Inglaterra e do

movimento separatista, e as perseguições que culminaram na fuga de muitos

separatistas ingleses. O CHTB oferece um módulo exclusivo, com três aulas sobre a

origem dos batistas: 1. Os Primórdios dos Batistas; 2. Os Batistas Gerais; 3. Os Batistas

Particulares.

Aula 1: Os Primórdios dos Batistas
Nesta aula o estudante vai conhecer os primeiros acontecimentos no contexto da

Inglaterra e das igrejas separatistas que levaram ao surgimento das primeiras igrejas

batistas. Um enfoque na origem puritana, passando pelo contexto da igreja da Inglaterra

e das igrejas separatitas e semi-separatistas, culminando na famosa igreja JLJ e os

principais nomes que fazem parte dessa história.

Aula 2: Os Batistas Gerais
Entre os historiadores é comumente aceito que os Batistas tem duas ramificações

históricas. O primeiro grupo é conhecido como Batistas Gerais. Nesta aula o professor

Marcus Paixão retrata a origem dos Batistas Gerais, com ênfase em John Smith e Thomas

Hellwys, líderes desse grupo. A ligação dos Batistas Gerais com os grupos separatitas e

anabatistas também ganha destaque nesta abordagem.

Aula 3: Os Batistas Particulares
A linha histórica dos Batistas Particulares pode ser perfeitamente traçada desde seu

surgimento, oriundos da igreja semiseparatista JLJ. Com uma forte teologia calvinista que

remonta à defesa da soteriologia do Sínodo de Dort, a história do grupo é bem

apresentada, com detalhes ricos e inéditos, jamais apresentados no Brasil. Um destaque

para os principais personagens desse período torna a aula indispensável para quem

deseja se aprofundar na história batista.

A ORIGEM DOS BATISTAS

ADQUIRIR CURSO

PREÇO PROMOCIONAL
R$ 60,00

OU EM 6 X DE R$ 10,89 

https://pay.hotmart.com/E51328980V?off=f0itwgox&checkoutMode=0&bid=1623240945069
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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

VALDENSES, CATOLICISMO
ROMANO E IDADE MÉDIA CONFIRA NO YOUTUBE

CLIQUE AQUI 

SE INSCREVA NO CANAL DO CHTB
ADQUIRIR CURSOADQUIRIR CURSO

ADQUIRIR CURSO

https://youtu.be/r7_ZaeH5lrQ


Andrew Fuller foi um teólogo e ministro batista incansável e com qualidades que fazem

dele uma das figuras mais importantes na história batista. Embora pouco conhecido no

Brasil, Fuller foi um instrumento para promover o evangelho da graça e exerceu grande

influência nos seus dias. Ainda hoje, há muitas e preciosas lições que podemos aprender

com ele.

Cartas de um Pregador é a edição de uma série de cartas que Fuller escreveu a um amigo

que havia pedido instruções quanto ao ministério da pregação. Herdeiro da tradição

reformada, Fuller estava convencido que um púlpito forte é uma grande bênção para a

vida da igreja. Suas cartas revelam o valor que atribuía a pregação, razão pela qual ele

exorta os ministros a pregar com fidelidade a Palavra de Deus. Para Fuller o evangelho de

Jesus Cristo deve ser o assunto central dos sermões de um pastor. As cartas contem várias

orientações práticas e de caráter pastoral. Sua intenção é exortar e encorajar o pregador

quanto a responsabilidade de pregar com fidelidade e excelência, como bom despenseiro

do evangelho da graça.

“O trabalho no qual você se empenha é de grande importância. Declarar todo o conselho

de Deus de uma forma que salve a si mesmo e também aqueles que o ouvem — ou, caso

não sejam salvos, para que você esteja limpo de seu sangue — não é uma tarefa pequena.

O caráter da pregação em uma época contribui, mais do que qualquer outra coisa, para a

construção do caráter dos cristãos dessa época. Portanto, uma confiança grande e solene

repousa em nós — confiança da qual devemos prestar contas em breve”. — Andrew Fuller
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