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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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os batistas estruturaram sua primeira confissão de fé de maneira a tornar o documento

bíblico, teológico no sentido reformado, e lógico na apresentação de sua doutrina. Um

bom exemplo encontra-se no terceiro artigo, na exposição do decreto de Deus

concernente à doutrina da predestinação. 

Primeiro, a linguagem da confissão é mais bíblica do que teológica. Com isso refiro-me às

frases e termos empregados pelos primeiros batistas particulares ao escrever esse

documento. Enquanto teólogos reformados como Calvino, Zanchius e muitos outros 

 trabalharam usando os termos do idioma filosófico da teologia, a estilística dos batistas,

apesar de não negar a linguagem filosóficas em muitos pontos, apresenta, contudo, uma

aproximação da linguagem da própria Escritura. As frases que afirmam a doutrina da

predestinação, por exemplo, são retiradas do texto inspirado, muitas delas pertencentes

à linguagem paulina.

Segundo, a estruturação lógica da apresentação doutrinária segue o que chamei de

"lógica teológica", isto é, primeiro os batistas apresentaram o estabelecimento do decreto

eterno e só depois, a execuçao do decreto no tempo. Por exemplo: antes de salvar os

eleitos, fato que só acontece quando uma pessoa confessa a Jesus cristo como Senhor e

Salvador, tal pessoa, na eternidade, havia sido escolhida e predestinada por Deus para a

vida eterna.

PREDESTINAÇÃO NA 1CFL DE 1644
Marcus Paixão
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predestinação geral da raça humana

predestinação dos eleitos para a vida eterna

predestinação dos réprobos para a ruína eterna. 

em terceiro lugar, a própria doutrina da predestinação é apresentada segundo a

perspectiva reformada. A soteriologia da 1CFL de 1644 é calvinista e sua exposição destaca

a posição clássica da doutrina, conforme observada por Calvino e pelos demais

reformadores. Em outras palavras, a CFB de 1644 é ortodoxa quanto a sua confissão da

doutrina da predestinação. Não há inovações ou modificações.

Quanto à apresentação da doutrina da predestinação, ela é demonstrada em distintos

aspectos: primeiro, uma predestinação geral é confessada. Essa é a lógica da doutrina,

pois trata-se de uma predestinação primeiramente adâmica, que culminou, devido aos

aspectos federais que ligam toda a humanidade a Adão, à queda do homem. Quando Adão

caiu, toda a humanidade caiu com ele. A queda não está fora do decreto eterno. Portanto,

Adão foi predestinado a cair em pecado por causa do decreto imutável de Deus. Nesse

sentido, toda a humanidade foi predestinada, com ele, à queda e à situação de miséria

espiritual. 

Os outros aspectos da doutrina da predestinação se desdobram em dois pontos. Da

humanidade caída, Deus "predestinou alguns homens para a vida eterna" e "deixou os

demais para a sua justa condenação". A predestinação, portanto, é para a salvação dos

eleitos, por um lado, e para a ruína e perdição dos réprobos. Portanro, temos o seguinte

esquema:

1.

2.

3.

Para mais detalhes, assista a aula 128 do CHTB: "1 CFL 1644 | A Doutrina da Predestinação e

sua estruturação bíblico-reformada". 

R$  240 ,00
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SEGUNDA-FEIRA
16/08/21 20:30H

AO VIVO

Marcus PaixãoCom

EPISÓDIO #11

Acesse
o link

ATOS 16:27-34

https://youtu.be/kMv7JLFt7VA


Você acha que o título desta reflexão pode ser considerado errado? Sim, pode! Não

é necessário qualificarmos o plano de Deus como perfeito, pois tudo que parte de

Deus é perfeito! A perfeição está implícita, mesmo que a frase não a destaque.

Nosso Deus é santíssimo, sábio, justo, amoroso, gracioso, misericordioso e

também notável em perfeição. Tudo que vem de seus infalíveis decretos tem um

toque de perfeição.

  Deus criou o universo e depois de acabado os seis dias, quando tudo estava

criado, disse Ele que tudo era “muito bom” (Gn 1.31). Não havia nada errado, nada

desordenado, nada feio, nada estragado, nada desagradável, tudo era muito bom,

perfeito. As coisas hoje não estão como no princípios estavam, pois o homem

optou por desobedecer ao Senhor, dando ouvidos ao voz de Satanás e rebelando-se

contra Deus e sua santa lei (Gn 3). Com isso, o pecado entrou no mundo e a

desgraça invadiu a bela criação de Deus. Tudo aquilo que era perfeito, no princípio,

foi manchado pelo pecado humano e passou a ser desorganizado e desagradável. A

criação inteira ainda reflete a beleza de Deus, mas agora com manchas e

imperfeições.

O plano de Deus é superabundante em perfeição, não esqueçamos. O pecado não

poderia vencer a mente de Deus ou estragar o seu plano eterno. Deus não foi pego

de surpresa por Satanás. Ele sabia desde o princípio tudo que iria acontecer,

inclusive o pecado do homem. Esse pensamento é algo intrigante e têm levado

muitos homens a ‘mudarem’ ou fazerem ‘ajustes’ em suas crenças. A grande

pergunta: a queda do homem fazia parte do plano eterno de Deus? Foi a queda

decretada pelo altíssimo? Olhando para o eterno Deus revelado nas Escrituras, em

sua Soberania suprema, em sua sabedoria sem limites, a resposta é sim. Ele

decretou todas as coisas e "todas coisas" não excluem nada, nem mesmo o pecado.

Ele sempre fez parte do decreto eterno de Deus.

Marcus Paixão

O PERFEITO PLANO DE DEUS

6 

Mais artigos

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


A Bíblia afirma que o domínio do seu reino é sem limite, visto que Ele domina sobre tudo,

inclusive sobre o pecado. Deus em sua sabedoria insondável decretou que fosse assim.

Decretou a existência do pecado e decretou também vencê-lo no fim, extiguindo-o

completamente. Mas o plano de Deus não parou por aí. Jesus Cristo era parte desde plano

eterno. Ele não era um “plano b” de Deus, como quem diz: “Se esse plano falhar, eu usarei

o plano b”. Desde de sempre o Senhor planejou enviá-lo ao mundo, como um homem

perfeito, e assim, prosseguir o plano do Pai, pois diz a Bíblia que o sangue de Cristo já era

conhecido “antes da fundação do mundo”, mas que seria manifestado apenas no tempo

determinado.

Cristo foi enviado para salvar os pecadores que o buscassem pela fé, confessando e

deixando os seus pecados. Tudo isso faz parte do maravilhoso plano de Deus. Mas vai

além: o julgamento final também faz parte do plano de Deus desde a eternidade, e assim,

o inferno está reservado para satanás e todos os demais rebeldes, sejam eles anjos ou

homens. O paraíso final, a mansão celeste, tudo, desde a eternidade, já aguarda os

santos de Deus, os seus eleitos. Talvez você pergunte: e os descrentes? Porque Deus os

incluiria em seu plano? A Bíblia diz que Deus nos dar a conhecer a sua ira através dos

vasos que foram “preparados para a destruição” (Rm 9.22). Os salvos também: “Deus os

escolheu desde o princípio para salvação” (2 Ts 2.13), pois diz a Bíblia que eles foram

“eleitos antes da fundação do mundo” (Ef 1.4). Condenação e salvação, Crentes e

descrentes, ambos fazem parte do plano eterno de Deus.

Quem poderia traçar um plano tão extraordinário assim? O mal sempre é uma questão

polêmica, mas ele foi criado com um propósito, para que o Senhor fosse glorificado nele.

Termino extasiado, como Paulo, depois examinar a profundidade da Soberania de Deus e

a beleza d seu glorioso plano eterno:

“Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão

insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis, os seus caminhos! Quem, pois,

conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a

ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas

as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém!” (Romanos 11.33-36)
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Ele também visitou a primeira igreja

pastoreada por Charles Spurgeon e

ainda foi no rio onde Spurgeon foi

batizado, estando no lugar exato onde

aconteceu o batismo do principe dos

pregadores. 

Foi anunciado a oficialização da

Comunhão Batista Reformada do

Pernambuco - CBRP, presidida pelo

pastor Marcelo Ximenes. Duas igrejas

batistas reformadas no Piauí: na cidade

de Altos (40km de Teresina) nasceu a

Igreja Batista Reformada de Altos,

liderada pelo irmão Pedro Oliveira, e

que está sob os cuidados da Igreja

Batista Bom Samaritano, em Teresina.

Na cidade de José de Freitas, na Igreja

Batista Reformada de JF, 4 irmãos

foram batizados publicamente num rio

próximo, o Maratauã. A igreja prepara-

se para inaugurar seu edifício de culto

no fim do ano.

Na última segunda-feira (09/08), o

CHTB transmitiu o episódio #10 do

programa NOSSA HERANÇA BATISTA, pelo

Youtube, com o tema O Batismo

Bíblico. 

Na sessão de notícias, o pastor

Marcus Paixão mencionou o pastor

Anderson Figueiredo, brasileiro que

vive na Inglaterra desde 2003. Em suas

férias, Anderson resolveu fazer um

tour por pontos históricos

relacionados aos batistas. Ele visitou a

Igreja batista que foi pastoreada pelo

iminente teólogo ndrew Fuller, famoso

batista calvinista inglês que trabalhou

duramente para promover o avanço

das missões estrangeiras junto com

William Carey.

ASSISTIR  PODCAST
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Na  segunda sessão do programa foi

abordado o tema O BATISMO BÍBLICO, em

que a passagem que retrata o batismo do

Eunuco que voltava de Jerusalém foi

examinada. O ponto principal foi provar

que o batismo registrado em Atos 8 foi a

imersão, e para isso foram observados

alguns detalhes na passagem.

Primeiro, a Escritura faz menção a "um

certo lugar onde havia água" (v. 36). O texto

com essa referência não faria sentido caso

não fosse necessário uma quantidade de

água suficiente para imergir uma pessoa.

Água para batizar por aspersão ou afusão

poderia ser adquirida dentro da própria

carruagem em que eles se encontravam.

Segundo, o próprio termo grego baptizo

(batismo) significa, em tradução direta,

"mergulho, imersão", demonstrado

claramente que o que se pretende dizer

quando se fala em batismo é a imersão

completa na água. Batizar, portanto, é

mergulhar. Esse é o sentido primário e

comum da palavra grega empregada para

batismo. O termo foi empregado duas

vezes nesta passagem. 

Terceiro, o fato da fé anteceder o batismo

é mencionado por Felipe. "Olhe, aqui há

água. Que me impede de ser batizado" (v.

36), perguntou o Eunuco a Filipe. Resposta:

"Você pode, se crê de todo coração" (v. 37).

Assim, o carcereiro confessou sua fé em

Jesus, reconhecendo-o como o Filho de

Deus e o Cristo. Só então foi batizado.

Em quarto lugar, os detalhes da descrição

na narrativa são esclarecedores e

reforçam a argumentação do batismo por

imersão. Note que eles pararam a

carruagem e "desceram à água", isto é,

entraram na água, seja um rio, um córrego,

ou um pequeno lago. O fato é que, como foi

admitido por John Stott, havia água

suficiente para atingir a cintura dos dois

homens. Em seguida, Felipe e o Eunuco

"saíram da água", o que assegura que os

dois estavam mesmo dentro d'água. Para

realizar a afusão ou aspersão, não há a

necessidade de entrar em um rio ou lago.

Apenas se for aplicada a imersão esse

movimento de entrar dentro da água seria

necessário. 

Duas coisas ficam atestadas nesta

passagem de Atos: (1) o batismo foi a

imersão - ao tempo em que qualquer outra

forma fica excluída pelos detalhes

revelados na passagem e pela própria

lógica da narrativa. (2) batismo é mergulho.

(3) há a necessidade de água suficiente

para mergulhar uma pessoa para a

realização de batismo. Todos esses pontos

são demonstrados na passagem.

Finalmente, antes de encerrar, foram

anunciados livros: (1) Batismo: um tratado

batista sobre o credobatismo. (2) Como

Deus usou uma tempestade e outras

histórias devocionais. 



No Trechos CHTB ouça OS BATISTAS REFORMADOS, OS CREDOS E A BÍBLIA e veja

como os batistas reformados usaram credos e confissões antigas do

cristianismo na elaboração de suas confissões de fé do século XVII. Muitas

terminologias foram extraídas diretamente dos escritos credais e

demonstram como os batistas estavam alinhados com a doutrina ortodoxa e

como a linguagem bíblica ocupa grande espaço em seus documentos.

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 

OS BATISTAS REFROMADOS, OS
CREDOS E A BÍBLIA

12 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

13 ACESSAR
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BAIXAR CATÁLOGO



Um grupo antifa interrompeu um evento de oração em Portland, Oregon, no último

sábado (7), e atacou cristãos e crianças que estavam reunidos no local. A ação foi

registrada em vídeo pelo jornalista Andy Ngo. Nas imagens, é possível ver pessoas

vestidas de preto, com escudo e armas, agredirem e xingarem os fiéis. De acordo

com uma mulher que orava no local, o grupo violento atirou bombas e ovos podres

nos cristãos.

– Eles jogaram uma bomba em um grupo de crianças que estava lá, [crianças] de

quatro meses a cerca de 10 anos – relatou a testemunha.

Segundo informações da CBN News, o grupo também destruiu equipamentos

musicais e os atirou no rio Willamette, que fica próximo à região. Entretanto, a

Polícia de Portland não interveio durante o incidente. O evento religioso foi

organizado pelo pastor Pawloski, da Igreja Fortaleza de Adullam em Calvary, no

Canadá.

Não é de hoje que grupos de esquerda vem se levantando contra a igreja e as

autoridades constituídas, a maioria das vezes, observa passiva as ofensas e

ataques físicos aos cristãos. Antifas são terroristas que precisam ser detidos. As

manifestações de gruos antifas são sempre violentas e acabam por depredar o

patrimonio público e provocar danos em carros e outros bens particulares.
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As Lições de Spurgeon aos Seus Alunos é um curso baseado nas lições que o pastor Batista

Charles Spurgeon ministrou na sua escola de pastores para centenas de alunos.

Originalmente as lições foram dadas em palestras de Spurgeon na Escola, mas depois

foram transcritas e transformadas em livro. As palestras são especialmente voltadas para

pregadores e são um tesouro de Homilética e Teologia Pastoral. Cada aula está baseada

nas exposições e observações de Spurgeon aos seus alunos. O conteúdo é examinado,

comentado e aplicado aos pregadores da nossa geração. Cada aula tem duração média

de 1 hora.

Módulo 1 | O Espírito Santo e o Ministério Pastoral

Qual o papel do Espírito Santo no ministério pastoral? Neste módulo você vai saber

porque o pregador deve se colocar sob a total dependência do Espírito Santo em sua

pregação.

Módulo 2 | O Progresso no Ministério Pastoral

Você é pastor, mas não tem progresso no ministério? Você não é o único. Muitos pastores

passam por sérias dificuldades no ministério. Saiba como pôr em prática os conselhos de

Spurgeon para crescer no ministério.

Módulo 3 | O Fervor Espiritual do Pregador

Se você é um pastor apático e sem vida? Sua pregação não é mais fervorosa? Saiba o que

fazer para reverter a apatia no mistério pastoral.

Módulo 4 | Conselhos aos Pastores

Como o pastor deve lidar com igrejas problemáticas, com colegas de ministério e com

outras igrejas? Spurgeon faz excelentes observações que podem enriquecer o ministério

de qualquer ministros que faça uso destes conselhos.

AS LIÇÕES DE SPURGEON

AS LIÇÕES DE SPURGEON AOS SEUS ALUNOS

P R E Ç O  P R O M O C I O N A L :  R $  4 9 7 , 0 0

O U  E M  1 2  X  D E  R $  4 8 , 0 0   CURSO
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Conhecer os termos teológicos e filosóficos usados nas confissões de fé

dos batistas, especialmente nas confissões de 1644 e 1689 é

fundamental para compreender o que os nossos pais disseram sobre

variados pontos doutrinários. Neste pequeno vídeo no youtube, o pastor

Marcus Paixão orienta seus alunos à leitura de obras que abordam a

terminologia especial da teologia, em particular ao famoso Compêndio

de Teologia Apologética de François Turretini, escrito no século XVII, o

mesmo século em que as confissões batistas foram escritas. 

Os termos teológicos como substância, natureza, pessoa, essência,

ordenamento, movimento, decreto, natureza, etc. são todos

primorosamente tratados na obra de Turretini. O diferencial do livro está

no fato de Turretini ter vivido no século XVII, deixando-o muito mais

familiarizado com os debates na produção e desenvolvimento das

confissões e suas terminologias. 

Confira o vídeo e assine o canal do CHTB no youtube.

  

INSCREVA-SE
NO CANAL DO

CHTB

OS BATISTAS E A LEITURA 
DE FRANÇOIS TURRETINI CONFIRA NO YOUTUBE

CLIQUE AQUI 

SE INSCREVA NO CANAL DO CHTB

https://www.youtube.com/watch?v=teb1NiOsBp0&t=104s
https://www.youtube.com/channel/UCHfCfYu7j_HmpkeM9QuF17A


Esse é o primeiro volume da série de comentários sobre a Primeira Confissão de Londres

(1CFL), pelo pastor Marcus Paixão, Introdução à Primeira Confissão de Fé de Londres.

Conhecer a rica herança teológica dos batistas significa entender mais profundamente

sua identidade. Ao escrever o comentário da Primeira Confissão de Fé de Londres de

1644/1646 (1CFL) busquei apresentar ao público brasileiro a fé dos primeiros batistas e

como sua ortodoxia é pujante. Como o leitor vai perceber, apesar da 1CFL ser um

documento abreviado, essa confissão faz afirmações essenciais ao cristianismo e ao

protestantismo reformado e evangélico, além de declarações distintivas, que

caracterizam o grupo como cristãos reformados batistas.

A CFL foi o primeiro documento batista particular de caráter confessional publicado no

mundo. Ela também foi a primeira confissão de fé batista a declarar o batismo por

imersão como a forma bíblica, e única, de batismo. Além disso, serve como um

importante documento para esclarecer frequentes erros teológicos e históricos acerca do

grupo. A Confissão de 1644 também tem um papel importante na formação da mais

importante confissão dos batistas particulares de todos os tempos: a Confissão de Fé

Batista de 1689. Esse documento é crucial para os batistas reformados e seu valor

histórico não pode ser desprezado.

INTRODUÇÃO À PRIMEIRA
CONFISSÃO DE FÉ DE

LONDRES

LIVRARIA & EDITORA 
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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


ASSINAR AGORA

www.chtb.com.br
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https://chtb.com.br/curso/curso-de-historia-e-teologia-batista/assinar#offer
https://www.chtb.com.br/storage/newstime/URd53aye8P0sXMxXnPSxdbRdQXjQNipYqamJK5U7.pdf
https://www.chtb.com.br/storage/newstime/URd53aye8P0sXMxXnPSxdbRdQXjQNipYqamJK5U7.pdf
https://chtb.com.br/periodicos/boletim

