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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  



A ação evangelística dos batistas reformados confirma-se através dos seus
ministros e missionários. O teor da mensagem evangélica está embebido em suas
pregações, que visavam, sobretudo, alcançar pecadores sem Cristo. A pregação do
puritano batista John Bunyan era como uma flecha pontiaguda atingindo o alvo.
Nem mesmo os doze anos de prisão de Bunyan foram capazes de estancar seu
ardor evangelístico. Muito pelo contrário. Já foi dito que boa parte das igrejas
batistas reformadas em Londres e nos arredores nasceram à meia noite, hora em
que John Bunyan recebia autorização de alguns carcereiros e deixava a cadeia
pública para pregar o seu sermão. Centenas de almas foram a Cristo ao ouvir
Bunyan pregando nas madrugadas da Inglaterra (1).

A pregação de Bunyan era fortemente alicerçada na doutrina evangélica. O
elemento da graça divina jamais ficava de fora. O pecador que olhava para Cristo
ao ouvir um sermão de Bunyan sabia que uma manifestação graciosa de Deus
tinha acontecido. Sua pregação também tinha um caráter ortodoxo: quando
enfatizava a graça na salvação do pecador, ele se referia à graça do Pai, do Filho e
do Espírito Santo: “quando dizemos que somos ‘salvos pela graça’ de Deus e
também encontramos na Palavra uma Trindade que consiste em Pai, Filho e
Espírito Santo, então devemos concluir que é pela graça do Pai, do Filho e do
Espírito Santo que somos salvos” (2).

Um dos pontos mais extraordinários da pregação de Bunyan era a sua urgência. O
pecador não podia perder tempo ou deixar para seguir a Cristo na próxima
oportunidade. Ele era chamado a vir imediatamente ao Salvador, com pressa, sem
se deixar enredar pelo engano de satanás. Ele pregava com um elemento
emocional genuíno e preciso e “sabia como enfatizar o aqui e o agora da urgência
para seus ouvintes” (3). Suas pregações eram verdadeiros convites de Cristo que
exigiam uma resposta do pecador. Ninguém terminava de ouvir um sermão de
Bunyan sem que tenha dito sim para o doce convite de Cristo ou tenha-se mantido
em maior rebeldia contra Deus. De uma forma ou de outra, os homens precisavam
responder à mensagem: “em toda a sua pregação, Bunyan instava os ouvintes a
responderem à Palavra pregada. (4)”
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Quando era anunciado que Bunyan iria pregar, milhares de pessoas afluíam para
o local marcado. Sua pregação tinha um tom muito pessoal, ele falava ao
coração, e as pessoas se amontoavam para ouvi-lo. Numa dada ocasião,
pregando em Southwark, havia tanta gente desejando ouvi-lo que era impossível
que tamanha multidão pudesse entrar na casa onde ele estava. Geralmente
umas “três mil pessoas se reuniam ali; e não menos do que 1.200 nos dias de
semana e nas manhãs de inverno às 7h da manhã” (5). Bunyan era o tipo de
pregador, como Whitefield, que as pessoas gostavam de ouvir, apesar de serem,
a cada sermão, confrontadas em sua rebeldia contra Cristo. 
 
Bunyan levava tão a sério a salvação dos pecadores que afirmou que a dor que
ele sentia por causa dos pecadores desviados era pior do que a dor que ele
sentiria em sepultar um dos seus filhos: “se qualquer daqueles que foram
despertados por meu ministério retrocedem depois disso, como às vezes muitos
retrocedem, posso dizer verdadeiramente que sua perda foi para mim mais do
que se um de meus próprios filhos, gerado de meu corpo, tivesse ido para sua
sepultura” (6). Com esse sentimento, Bunyan demonstrou o quanto amava as
pessoas a quem deveria, pela pregação, persuadir a olharem para Cristo com fé.
Outra característica de suas pregações era a insistência com o pecador. Ele
verdadeiramente lutava contra a incredulidade dos seus ouvintes até vence-los:
“Bunyan não somente colocava a vida e a morte diante das pessoas, mas
também implorava, de todas as maneiras possíveis, que abandonassem o
pecado e recebessem a vida em Cristo” (7).

Além dos convites da graça, Bunyan exortava os homens acerca do juízo de Deus.
O inferno era uma terrível realidade para os incrédulos. Ele procurava convencer
os pecadores a buscarem esperança e vida em Cristo, e fazia isso não somente
por apresentar a graça de Deus, mas lembrando-os dos intermináveis horrores
aflitivos do inferno:
 
"A alma que está perdida nunca se achará novamente, nunca se recuperará
novamente, nunca será redimida novamente. Seu banimento de Deus é eterno; o
fogo em que ela queima e com o qual tem de ser atormentada é um fogo eterno,
uma queima eterna. Isso é apavorante ... ora, conte as estrelas, conte as gotas de
água, conte as folhas de grama que estão em toda a terra, se você puder; no
entanto, você gastará menos tempo para fazer isso do que para contar os
milhares de milhões de milhares de anos que a alma condenada permanecerá
no inferno" (8).
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Bunyan se inquietava com a recusa dos pecadores em relação à oferta de Cristo
e a determinação deles em permanecer nos seus pecados, numa louca rebeldia
contra Deus. Ele sabia que a cegueira era uma marca da queda em Adão e que o
véu da incredulidade estava estendido sobre todo o gênero humano, e isso
afligia o seu coração. Ele gemia em sua alma pelo estado deplorável de cegueira
do homem:

"Oh! Se aqueles que me ouviram falar hoje pudessem ver como eu vejo, o que são
o pecado, a morte, o inferno e a maldição de Deus; e também o que são a graça,
o amor e a misericórdia dele, por meio de Cristo, para pessoas no estado em que
elas estão, separadas de Deus!" (9).
 
Em um dos seus sermões, buscando mostrar o quanto Deus é generoso com os
pecadores, ele disse: 

"Ver um príncipe rogando a um mendigo para que receba uma esmola seria uma
visão estranha; ver um rei suplicando a um traidor para que aceite misericórdia
seria uma visão mais estranha do que a anterior; mas ver Deus rogando a um
pecador para que ouça Cristo dizer: ‘Estou à porta e bato’, com um coração cheio
e um céu cheio de graça para dar àquele que abrir, é uma visão tal que
deslumbra os olhos de anjos". (10)
 
Bunyan também preparava o coração do pecador para reconhecer a graça de
Deus em sua salvação e se alegrar com ela. Ao mostrar que a graça era visível na
doutrina da eleição incondicional, ele prega como um legítimo representante da
teologia dos batistas reformados e sua mensagem permanece mais do que
nunca permeada do elemento evangelístico. 

"Considere que Deus deixou milhões de outras pessoas permanecerem em seus
pecados naquele dia em que o salvou pela sua graça; passou por milhões e
escolheu você. Talvez centenas ou milhares de pessoas ouviram a mesma
pregação da Palavra que você, mas ele o escolheu".
 
Como disse Beeke, em relação ao zelo de Bunyan pela salvação dos pecadores:
“esta combinação de temor para com Deus e esperança em seu amor é crucial à
pregação”. Na pregação de Bunyan os crentes são consolados e são edificados,
pois o teor doutrinário jamais deixa de estar presente. Mas, sem dúvida, a
natureza da pregação de Bunyan é autenticamente evangelística. 

5BOLETIM CHTB 



O que aprendemos com a pregação desse puritano batista é que a doutrina e o
espírito evangelístico são inseparáveis. Conforme Beeke, “Foquemos Bunyan
como um pregador –– em especial, como um pregador que alcançava o coração”.
(12) Ele mostrou que o seu calvinismo se desdobrava perfeitamente em ação
prática. Por meio da pregação calvinista de Bunyan, o Espírito Santo despertava
as almas mortas para a vida eterna com Jesus. Foi esse tipo de pregação que
promoveu um crescimento das igrejas batistas reformadas na Inglaterra.

Trecho do livro: Batistas Reformados: Evangelho, Calvinismo e Evangelização.
Marcus Paixão. Lançamento previsto para o primeiro trimestre de 2021, pela
Editora do CHTB.

______________________________

(1) Joel Beeke, Pregação Reformada, edição digital, s/n.
(2) John Bunyan, Salvos Pela Graça, p. 39.
(3) Joel Beeke, Pregação Reformada, edição digital, s/n.
(4) Joel Beeke, Pregação Reformada, edição digital, s/n.
(5) Joel Beeke, Pregação Reformada, edição digital, s/n.
(6) Joel Beeke, Pregação Reformada, edição digital, s/n.
(7) Joel Beeke, Pregação Reformada, edição digital, s/n.
(8) Joel Beeke, Pregação Reformada, edição digital, s/n.
(9) John Bunyan, Graça Abundante, p. 135.
(10) Joel Beeke, Pregação Reformada, edição digital, s/n.
(11) John Bunyan, Salvos Pela Graça, p. 114.
(12) Joel Beeke, Pregação Reformada, edição digital, s/n.

MÓDULO 19

O que ta
rolando

agora no
CHTB?

COMPRAR

https://chtb.com.br/modulo/refutando-os-erros-sobre-os-batistas-reformados
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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

EM      MARÇO,      VOCÊ NÃO PODE PERDER O NOVO MÓDULO DO CHTBMARÇO

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


Entre no canal do CHTB no Telegram

ASSINAR AGORA

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

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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