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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


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 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  
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EXTRATO DA AULA 117

A semana do CHTB começou com muita
expectativa. Na aula gravada na última
quinta feira (04/03), deu-se início ao
módulo 20, com o título Clássicos da
Historiografia Batista, com o início da
exposição e comentário da obra do
historiador Joseph Ivimey, A History of
the English Baptists.

A Primeira aula foi uma apresentação
introdutória do livro, com um relato
biográfico do autor, a importância da
obra do cenário de estudos históricos
acerca dos batistas, além de uma
explicação sobre a maneira como o
livro foi estruturado por Ivimey. 

O professor Marcus Paixão fez
importantes comentários ao destacar  

alguns pontos do prefácio escrito pelo
autor, que demonstram sua convicção
quanto aos pontos característicos dos
batistas, um deles, notoriamente sua
teologia reformada:

"A história subsequente é uma tentativa
de provar que os batistas ingleses
sustentaram os princípios genuínos da
Reforma e os perseguiram até suas
legítimas consequências.”  

A defesa de Ivimey, já no século XIX, é
uma demonstração que somente
reforça o fato de de que os batistas
ingleses não estavam separados da
teologia da reforma protestante, apesar
das divergencias nos pontos mais
distintivos, como o batismo.



Ivimey também destaca em seu livro
que os batistas ingleses defenderam
tenazmente o princípio regulador do
culto, conforme a posição puritana:

“acreditando que somente a Bíblia
contém a religião dos protestantes,
eles rejeitaram tudo na adoração a
Deus que não fosse encontrado nos
oráculos sagrados”. 

Foi essa defesa do princípio regulador
do culto, baseada solidamente na
convicção do sola Scriptura, o principal
ponto que levou os batistas a rejeitar
completamente o batismo infantil,
mesmo que isso custasse romper com
a posição reformada clássica,
defendida por Lutero, Calvino, Zwinglio
e pela maioria dos puritanos. Ivimey
escreveu sobre isso abertamente no
início da sua obra: 

“Sem a intenção de ofender aqueles
que diferem dos batistas ingleses em
seu princípio distintivo, pensamos que
é correto supor que este trabalho
também tentará provar que o batismo
infantil na Inglaterra deve sua origem
com o papado; que os antigos cristãos
britânicos antes da vinda de Austin não
sabiam nada sobre a prática; e que
muitos seguidores de Wickliff e os
Lollardos, os primeiros reformadores
ingleses, rejeitaram-na como uma
inovação papista e sustentaram que
"todas as tradições não encontradas
nas escrituras eram supérfluas e
perversas".

Sobre a estrutura do livro, Ivimey fez
uma abordagem cronológica linear com
a seguinte apresentação:

1)O período anterior à Reforma:
Capítulos 1 e 2

2)Período da Reforma
Capítulo 3

3)Período pós-Reforma ou Puritano
Capítulos 4 a 10

O livro A History of the English Baptists
procura sanar uma lacuna na
historiografia reformada, visto que os
batistas eram quase sempre
esquecidos pela maioria dos
historiadores e, quando lembrados,
eram apresentados de forma
pejorativa; promoveu um resgate
histórico de novos documentos,
atualizando a história dos Batistas
Ingleses e continuando o trabalho que o
historiador Thomas Crosby havia
iniciado 70 anos atrás. Ivimey também
faz uma defesa da Identidade
(histórica) e dos fundamentos
teológicos e distintivos (doutrinas) dos
batistas.

Na próxima semana a saga no livro de
Ivimey continua no CHTB, com a análise
minuciosa de cada um dos dez
capítulos que compõem a obra. 

Para assistir a aula completa, assine
aqui: www.chtb.com.br.
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https://www.chtb.com.br/assinar/curso-de-historia-e-teologia-batista
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Clássicos da
Historiografia

batistas

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! 

CHTB Podcast

W W W . C H T B . C O M . B T / P E R I O D I C O / P O D C A S T

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


O programa "Trechos CHTB" apresenta pequenos recortes das aulas
avançadas do CHTB, com uma temática histórico-teológica variada. A cada
semana, um novo trecho de aula do CHTB é transformado em um podcast.
Sempre que você visualizar essa capa azul, com o brasão do CHTB, você já
sabe, está ouvindo um podcast de nossa série exclusiva. 

O programa é apresentado pelo presidente do CHTB, Marcus Paixão, que também
é pastor na Igreja Batista Bom Samaritano, em Teresina-PI.

Em breve, o CHTB vai apresentar uma nova série, que já está sendo preparada com
muito carinho: "1689: Exposições Teológicas e Pastorais". 

Agora, você tem todas as oportunidades que sempre desejou para estudar
conosco. Aproveite!

OUÇA A SÉRIE EXCLUSIVA DE PODCASTS
"TRECHOS CHTB"



Se você ainda não conhece tudo que
o CHTB tem para oferecer, está
perdendo tempo. Baixe
gratuitamente o catálogo do CHTB e
desfrute de um mundo de
informação sobre os batistas
reformados. Cursos completos,
módulos exclusivos e mais de 135
aulas já estão disponíveis aos nossos
assinantes.

CURSOS
O CHTB oferece dois cursos exclusivos: 

Curso de História e Teologia Batista,
com mais de 115 aulas distribuídas em
19 módulos. Neste curso o assinante
recebe uma nova aula a cada semana e
ainda tem acesso ao conteúdo
completo do curso.  

Lições de Spurgeon aos seus Alunos.
Neste curso o aluno vai aprender a
desenvolver seu ministério pastoral
conforme a teologia pastoral de
Spurgeon, além de conhecer a
homilética do príncipe dos pregadores.
Este curso tem um número fixo de
aulas. 

MÓDULOS
Se preferir, você pode adquirir os
módulos separadamente, sem precisar
manter uma assinatura ou qualquer
tipo de programa de fidelidade ao CHTB.
Escolha o módulo que mais lhe
interessa, de qualquer curso, e assista
quando quiser. São mais de 24 módulos
disponíveis.  A lista completa de
módulos e cursos você encontra aqui.  

CATÁLAGO COMPLETO
Para informações mais completas,
baixe gratuitamente o nosso catálogo.
Você vai encontrar cada um dos nosso
cursos e módulos e ainda uma
descrição detalhada de cada aula do
CHTB. Para descarregar, acesse nosso
catálogo aqui. 
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https://chtb.com.br/nossos-cursos
https://www.chtb.com.br/storage/newstime/URd53aye8P0sXMxXnPSxdbRdQXjQNipYqamJK5U7.pdf


ASSINAR AGORA

www.chtb.com.br
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