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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  



Na última terça feira o CHTB liberou sua
aula de número 119, totalizando três
aulas do módulo 20. Seguindo as
observações do livro A Histpry of the
English Baptists, a aula da semana
destacou os grupos antipedobatistas
que resistiram ao poderio do 
 catolicismo romano na Inglaterra.
Começando pelos valdenses,
originários de Pedro Valdo, na França,
depois migrando para a Itália e outras
partes da Europa, o professor Marcus
Paixão delimitou a característica mais

  

marcante dos valdenses: sua recusa à
doutrina do batismo infantil. Os grupos
valdenses, não foram ancestrais dos
batistas e não há nenhum tipo de
ligação orgânica com os batistas,
contudo, lutaram e preservaram a
pureza do batismo somente de crentes,
como têm feito os batistas. A intenção
de Ivemey em destacar os valdenses é
demonstrar que sempre surgiram
grupos que se levantaram contra o
pedobatismo, e os valdenses são os
mais destacados representantes deles.

4BOLETIM CHTB 

EXTRATO DA AULA 119



A aula 199 foi estruturada buscando
apresentar, como representantes
gerais do credobatismo em toda a
Europa, os Valdenses. Na Inglaterra o
grupo foi chamado de Lolardos, pois
segundo Ivimey, os lolardos sao uma
"farpa valdense". 
Os lolardos foram os primeiros a
rejeitar o batismo infantil na Inglaterra:
“Parece-me haver razão para acreditar
que os lolardos da Inglaterra tivessem
opiniões semelhantes sobre esse
assunto. Walter Lollard de quem eles
surgiram, era uma farpa valdense; e
nunca vi nenhuma prova satisfatória de
que o batismo infantil era praticado
entre esses cristãos neste período
inicial de sua história. Estes, é provável,
foram os primeiros opositores públicos
às corrupções da Igreja de Roma na
Inglaterra, após o massacre fatal dos
antigos cristãos britânicos sob a
direção do legado do papa, Austin, que
foi lisonjeado com o epíteto do apóstolo
inglês, e canonizado como santo pela
igreja de Roma”, diz Ivimey.

Os lolardos influenciaram o pré-
reformador John Wycliffe, e boa parte
da aula buscou mostrar as influencias
que Wycliffe recebeu dos lolardos,
sendo a mais destacada delas o seu
apego às Escrituras e a rejeição do
batismo infantil. Alguns historiadores
antigos mostram uma profunda relação
entre os lolardos e os valdenses e,
conforme o bispo Newton, os lolardos
bem que poderiam ter sido chamados
de Wyclifianos. Alguns seguidores de 

Wycliffe foram chamados de lolardos,
tamanha era a semelhança em alguns
pontos da doutrina. 
Todo o livro de Ivemey, mas
especialmente o capítulo II da obra,
deve ser lido tendo em vista os
objetivos do autor: apresentar ao longo
da história inglesa os grupos que
lutaram contra a heresia da igreja
católica romana, especialmente contra
o batismo infantil. Por isso, Ivimey
destaca os Valdenses (em um aspecto
mais europeu) e os Lolardos (em um
aspecto mais inglês). Ambos rejeitaram
o batismo infantil. 
Aula 119 também retrata outros
aspectos importantes sobre esse
período da Idade Média, sobretudo um
destaque no poder que a igreja católica
romana exerceu sobre a populaçao
européia. 

Livros:
Uma lista de livros valiosas,
especializada, foi apresentada durante
a aula, com mais de 30 livros sobre os
lolardos, John Wycliffe. A lista contem
desde biografias de Wycliffe a histórias
dos lolardos, bem como obras
selecionadas escritas pelo próprio
Wycliffe ou por famosos lolardos.
Contém também vários volumes de
sermões de Wycliffe e de sermões
lolardos.

Assine:
https://chtb.com.br/modulo/classicos-
da-historiografia-batista
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https://chtb.com.br/modulo/classicos-da-historiografia-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


Na noite da última terça feira (16/03) o CHTB lançou um protótipo do seu novo
programa de podcasts. Trata-se de uma série de exposições de temas contidos na
Confissão de Fé Batista de 1689, mas abordados de forma prática e simples. "O meu
objetivo com a criação do novo programa é tornar a Confissão de 1689 mais
acessível às pessoas. Meu interesse é que, além de entender, as pessoas possam
praticar no seu dia a dia tudo que a confissão ensina. Também quero que as pessoas

CHTB LANÇA NOVO PROGRAMA DE
PODCAST 



identifiquem as doutrinas da Confissão de 1689 nas Escrituras e compreendam que
a Confissão nada mais é do que a reunião e interpretação de várias doutrinas
bíblicas", disse o autor do projeto. 
Semanalmente um novo podcast será apresentado e um tema da confissão será
trabalhado na prática. O programa foi batizado de "1689: Exposições Teológicas e
Pastorais" porque o intuito é tornar a confissão um instrumento de uso pastoral
para ensinar os batistas a vivenciarem sua fé.
O primeiro episódio destaca o capítulo X, parágrafo 3, que traz explicações sobre o
destino de crianças que morrem na infância. O episódio foi intitulado "Consolo para
Pais que Perderam Filhos Pequenos", e traz muitas aplicações consoladoras para
pais cujos filhos morreram na infância.

Um trecho do episódio busca confortar os pais com a seguinte verdades bíblicas: "O
que os pais enlutados precisam saber, é que Deus vai salvar todos os eleitos. Toda
pessoa que foi escolhida em cristo, antes da fundação do mundo, será salva. Essa é
a primeira coisa a ser dita: nenhum eleito se perderá ou será descartado. Mas logo
em seguida os pais precisam saber que muitas crianças estão entre a imensa
multidão dos eleitos de Deus. Muitos bebês são eleitos. Muitos bebês que morrem
na infância são parte do número dos eleitos e estão salvos".

O programa pode ser ouvido ou baixado direto no site do CHTB:
www.chtb.combr/periodicos/podcast ou direto do Spotify e outras plataformas de
podcasts. O programa também está disponível no Youtube.
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Capa do episódio 1 Capa do episódio 1 no Youtube

https://chtb.com.br/periodicos/podcast/consolo-para-pais-que-perderam-filhos-pequenos


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!

 "TRECHOS CHTB"
Programa semanal de podcasts do 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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