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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 aula de número 122 do CHTB abordou o sétimo capítulo do livro de Joseph Ivimey,

considerando as questões envolvidas ao longo da década de 1650. Algumas questões

marcaram a exposição da aula, como o relacionamento da Quinta Monarquia, um grupo

milenarista formado por muitos batistas, que aguardava o retorno de Cristo naquele

momento histórico. Além disso, a aula iniciou com uma abordagem sobre a presença dos

batistas no exército de Oliver Cromwell, o Lord Protetor, que substituiu o rei inglês, que foi

deposto e executado por alta traição.

O professor Marcus Paixão começou destacando que a presença dos batistas no exército

inglês era uma clara evidência contra as muitas vozes que ecoavam na Inglaterra, que

persistentemente os chamavam de "anabatistas". A distorção falaciosa se dá no fato de os

anabatistas não concordarem com o engajamento de crentes no militarismo. Os

anabatistas eram pacifistas, recusavam cargos púbicos e eram contrários ao serviço

militar, conforme se vê em numerosos escritos de seus representantes.

  

Marcus Paixão

OS BATISTAS NO EXÉRCITO E A
FALÁCIA DO PACIFISMO
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Deus estabelece a autoridade civil dos governos, ou seja, a legitimidade do sistema

político e dos governos da terra. Não é necessário discutir aqui a legitimidade de

governos ou sistema de governos específicos, nem mesmo se Deus está tratando de

um tipo de governo específico, mas da legitimidade da existência do magistrado civil.

Como disse Paulo, na época do Império Romano, "toda autoridade procede de Deus", e

Cristo, considerando a mesma coisa, reconheceu a legitimidade (direito) do governo

de César, ao dizer "dai a César o que é de César". Portanto, a existência dos

magistrados é legítima.

Em segundo lugar, os magistrados tem o direito de portar a espada, o que eles fazem

por meio das forças armadas. Essa expressão ,"espada", representa a ideia de força,

aliás, de força máxima, quando isso for necessário para exercer a justiça. A força da

espada não deve ser usada ao bel prazer das autoridades, mas estritamente para

estabelecer a justiça, seja por meio da guerra, seja por meio da pena capital aplicada

quando prevista no sistema de leis de uma nação. A espada é para o bem do povo,

para livrar a sociedade do mal e para fazer a justiça diante de determinados crimes:

"para castigo dos malfeitores e para o louvor dos que fazem o bem" (1CFL 1644, XLVIII).

Em terceiro lugar, os magistrados representam a Deus e seu poder é recebido Dele.

Deus confere o poder da espada com a finalidade de exercer por meio dos

magistrados a sua justiça contra os malfeitores, conforme estabelecida em sua

Palavra. O uso de tais poderes, ou da "espada" pelo governo, só é legítimo se os

governos o exercerem conforme a justiça e a verdade. Não a justiça humana, mas por

aquilo que Deus chama de justiça, por isso os batistas sempre subordinavam sua

obediência aos magistrados "no Senhor", ou seja, quando eles agiam conforme a lei de

Deus.

Para provar a falácia, a Confissão de Fé Batista de 1644 foi lida, em seus artigos 48, 49 e 52,

em que os batistas reconheceram que o magistrado civil (governantes) receberam de

Deus o direito e a incumbência de manter a justiça na sociedade. Para executar a justiça

em um mundo caído, contudo, é necessário o uso da "espada". 

três coisas ficam muito claras de imediato:

1.

2.

3.

Diante disso, é importante destacar que os batistas integraram o exército de Cromwell e

foram, inclusive, elogiados por seu desempenho em defesa do Estado Inglês, participando

de guerras e, muito importante, submetendo-se ao governo dos magistrados por

reconhecerem que ele foi estabelecido por Deus. O pacifismo que muitos lançam sobre os

batistas não tem fundamentação histórica nem teológica. 

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

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

 

https://chtb.com.br/curso/curso-de-historia-e-teologia-batista/assinar
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Aprendemos muito com Tiago, o irmão do Senhor. Em sua carta destinada às doze tribos

(aos cristãos judeus) ele aborda temas centrais e vitais à vida cristã. Mas em especial, no

capítulo 5, o último de sua epístola, ele fala sobre a união íntima e fraterna, a grande

solidariedade cristã, que deve ser parte integrante da vida do povo de Deus: a irmandade

fraterna e cheia de amor. Observe o que ele diz em 5.16:

«Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis»

A confissão de pecados e a oração conjunta, acompanhados de toda uma íntima

confiança uns nos outros, são marcas dos cristãos e devem permear nossas vidas em

nosso tempo, na prática, e não simplesmente em palavras. Nesse texto Tiago orienta duas

coisas para que se chegue a um determinado fim. Ele orienta que os irmãos, de modo

mútuo, com inteira confiança, confessem seus pecados uns aos outros. Em seguida, ele

orienta os mesmos irmãos a buscarem o perdão e a fortaleza divina através da oração.

Tiago mesmo acrescenta o motivo de tudo isso: «para que sareis», ou seja, para que haja

o perdão e a restauração de cada irmão em falta.

A igreja hoje pouco se utiliza dessa prática bíblica. Os irmãos oram e confessam seus

pecados a Deus, o que é bom e correto, mas quase nunca encontramos alguém que esteja

dispostos a confiar no seu irmão, confessando-lhe seus pecados ou suas lutas para se

livrar de algum pecado específico, que esteja atrapalhando o seu crescimento na graça. E

o pior é que muitos cristãos perderam a confiança de seus irmãos quando não souberam

guardar uma confissão de pecados e deixaram-se consumir pela fofoca. Deus nos deu

meios para crescermos na sua graça e um deles é comunhão na igreja. É preciso que haja

confiança e empenho por parte de cada um de nós para estarmos dispostos não apenas a

ouvir a confissão de nosso irmão, como também para confessarmos nossas faltas, e

mutuamente orarmos ao Deus dos céus pelo seu perdão.

Observe que o fim disso é a completa restauração: «para que sareis!». É exatamente esse

o ponto, a cura de nossos pecados e a retomada do nosso crescimento espiritual. A igreja

é um corpo e deve viver como tal. Não somos membros isolados, de corpos distintos,

somos os membros de um só corpo unidos à mesma e única cabeça, Jesus Cristo.

  

Marcus Paixão

CONFESSANDO NOSSOS PECADOS
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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


O CHTB Marcus Paixão ampliou sua plataforma e lançou mais um programa semanal,

transmitido diretamente pelo YouTube, toda segunda-feira, às 20:30h. Trata-se do

programa NOSSA HERANÇA BATISTA. 

O primeiro programa foi ao ar na última segunda-feira, marcando sua estreia com uma

boa participação de pessoas de toda parte do Brasil e até do exterior. Também muitas

pessoas que participaram aproveitaram o momento para comentar e desejar vida longa

ao programa. O primeiro programa foi um "piloto", que teve como principal objetivo

apresentar a estrutura do programa. Segundo seu idealizador, o programa terá 4

momentos:

NOTÍCIAS
Apresentação de notícias relacionadas aos batistas no Brasil e no mundo. O objetivo é

informar como importantes noticias sobre o mundo dos batistas. Na primeira edição foi

destaque notícias sobre as comunhões de igrejas batistas reformadas que crescem nos

estados brasileiros, com destaque para o Piauí, Pernambuco e Pará. O quadro vai

funcionar como um jornal, por isso, quem desejar enviar informações sobre os batistas

para o CHTB devem manter contato no whatsapp (86) 99407-9637 ou enviar email para:

mvpaixao@yahoo.com.br.
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NOSSA HERANÇA BATISTA



 

LIVROS
O segundo momento é reservado para falar sobre livros, destacando sempre importantes

publicações brasileiras ou internacionais que irão contribuir para a edificação da igreja

de Cristo. No primeiro programa o pastor Marcus Paixão destacou as editoras O

Estandarte de Cristo, Pro Nobis e Theophilus Editora, com as segu8ntes obras

respectivamente: (1) A Falha Fatal, do pastor Jeffrey Johnson; (2) Mobilização Missionária,

de William Carey; e (3) A Doutrina da Predestinação Absoluta, de Jerome Zanchius. Além

desses títulos, foi sugerido a leitura do livro Coronavírus e Cristo, da editora Fiel. 

 

TEMA TEOLÓGICO
Em seguida, na terceira sessão do programa, um tema teológico é apresentado, com

breve exposição e discussão de caso. Na última segunda-feira foi abordada a questão dos

povos onde o evangelho ainda não chegou. Qual o destino das pessoas que morrem sem

jamais ter conhecido qualquer coisa do evangelho? Baseado na Confissão de Fé Batista de

1689, XX, Sobre o Evangelho e a Extensão de sua Graça, e no capítulo 16 do livro de Atos dos

Apóstolos, o tema foi analisado. Todo programa um novo tema será avaliado. 

CHTB
Finalmente, uma sessão apresentando todas as novidades do CHTB para seus assinantes.

Atualmente, são dois cursos, 142 aulas gravadas, e mais mais de 180 horas de aulas

disponíveis aos assinantes. Uma plataforma nova de vídeos nova e com uma estruturação

moderna. O CHTB dispõe de livraria, área de artigos teológicos, sessão de podcasts, o

Boletim CHTB, e muitos outros benefícios.

Todos os programas ficam gravados e podem acessados aqui:

https://www.youtube.com/channel/UCHfCfYu7j_HmpkeM9QuF17A
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PROGRAMA DA SEMANA
Na próxima segunda-feira (19/04), o CHTB

vai abordar a doutrina da predestinação

entre os batistas. Um tema que tem sido

pouco discutido nas igrejas, mas que

preenche toda a Escritura e é uma das

doutrinas fundamentais da teologia dos

batistas. 

https://www.youtube.com/channel/UCHfCfYu7j_HmpkeM9QuF17A


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 122 aulas distribuídas em
20 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


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