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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  



Inegavelmente o cristianismo padece em nosso tempo numa profunda crise
espiritual. As congregações locais não têm mais o poder de testemunhar, porque
estão doentes. Observamos estarrecidos o despontar de uma época de terrível
incredulidade e devassidão no meio cristão. Vivemos dias onde o evangelho não
somente é desprezado, mas motivo de desdém. Estamos vivendo o tempo da
blasfêmia e do combate ao cristianismo autêntico dentro e fora da igreja.

A corrupção humana sempre teve início com a negação da palavra de Deus. Adão e
Eva caíram quando decidiram, juntos, desobedecer ao que o Senhor Deus tinha-
lhes ordenados no jardim. Quando a Palavra de Deus foi desobedecida e silenciada
em suas consciências, então veio a palavra de satanás. Ao dar ouvidos ao diabo,
eles caíram terrivelmente em pecado, e com eles, toda a humanidade. Se a igreja
deixar de anunciar a Palavra de Deus, sua mensagem será mundana, carnal e
maligna. Quando o mundo levanta-se impetuosamente contra a verdade revelada,
na tentativa de silenciá-la, ou de detê-la, este é o prenuncio de tempos difíceis. O
apóstolo Paulo já advertia ao jovem Timóteo sobre a chegada desse tempo
blasfemo: "

"Sabe, porém, isto: nos últimos dias, sobrevirão tempos difíceis… estes [homens]
resistiram à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto
à fé [doutrina]" (1 Tm 3.1;8).
 
Mais uma vez vivemos tempos dificílimos. Até bem pouco tempo, a fé bíblica era
atacada, desacreditada e considerada como algo atrasado e retrógado.
Atualmente, as Escrituras não são vistas apenas como atrasadas, mas como
nocivas ao bem. Confessar as doutrinas bíblicas passou a ser algo perigoso para os
cristãos em sociedades ocidentais, até mesmo em países onde, pouco tempo
atrás, as Escrituras tinham uma alta relevância para a sociedade.

A igreja do Senhor Jesus padece. Nossos irmãos estão sendo levados por «ventos»
de doutrina e são levados facilmente como se fossem palha seca no meio de um 

O EVANGELHO SATÂNICO
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Pr. Marcus Paixão



Os televangelistas, as megaigrejas da prosperidade, a busca por sinais
mirabolantes, e as promessas de solução de todos os problemas da humanidade,
tudo isso apresentado como se fossem verdadeiras promessas bíblicas. Mas todas
essas coisas nada mais são do que a negação da Bíblia. A mensagem da cruz
perdeu a centralidade, aliás, ela foi completamente excluída da pregação em
muitas igrejas. Agora, a cruz de Cristo se tornou ofensiva para muitos cristãos.

O evangelho de hoje, que é aceitável e desejado pelo mundo, é o evangelho da
negação da verdade absoluta, da negação da morte vicária de Cristo e do sacrifício
remidor, da ressurreição da morte e da vida eterna. O evangelho do nosso tempo é
aquele que promete tesouros na terra, em lugar de prometer tesouros no céu. Essa
nunca foi a mensagem de Jesus Cristo. A mesma voz que falou a Eva, no jardim, fala
hoje em muitos púlpitos cristãos. O evangelho pregado hoje, é o evangelho
satânico. Esta foi exatamente a proposta de Satanás ao Senhor Jesus:

"Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, MOSTROU-LHE TODOS OS REINOS DO
MUNDO E A GLÓRIA DELES, e lhe disse: TUDO ISSO TE DAREI se, prostrado, me
adorares." (Mt 4.8).
 
A única forma de lutarmos contra esses "tempos difíceis" é anunciando a falsidade
de suas propostas através do autêntico evangelho de Cristo. Cabe à igreja ser a voz
de Cristo para iluminar as trevas que recobrem nossa época. A cruz precisa estar
no centro da pregação mais uma vez. Cristo, o Filho de Deus, precisa ser pregado
novamente. Não há salvação sem a Cruz e sem Cristo pregado no madeiro. 

MÓDULO 19

AULA 115

O que ta
rolando

agora no
CHTB?

COMPRAR

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


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"



A aula número 115 do CHTB respondeu
aos defensores da teoria da origem dos
batistas particulares pelo movimento
anabatista. Apesar de não haver
conexão documental robusta para
sugerir tal ligação, começaram a surgir
alguns defensores desse ponto vista,
especialmente supondo uma ligação
entre Robert Browne, Henry Jacob e os
anabatistas.  

O primeiro erro daqueles que defendem
essa teoria é supor que todos os grupos
não conformistas, na Inglaterra, foram
chamados de anabatistas, separatistas
e puritanos. Contudo, uma das
características do anabatismo foi a
rejeição do batismo infantil, o que não
era negado pelos grupos não
conformistas que se separaram da
Igreja da Inglaterra. Os puritanos, que
se separaram da igreja oficial eram, em
sua larga maioria, pedobatistas e não 

anabatistas.

Segundo, afirmar que o nome
anabatistas foi usado para identificar e
definir esses grupos na Inglaterra
também é um erro, visto que os
anabatistas nem mesmo tem suas
raízes na Inglaterra e nenhum tipo de
ligação orgânica com as igrejas
inglesas. Os termos anabatista e batista
foram usados de forma sinônima para
todos os grupos que negavam o
batismo infantil, ainda que fossem
completamente distintos quando
comparados. O termo batista é de uso
comum posterior à metade do século
XVII, quando o termo anabatista já
estava em uso há mais de um século. 

O terceiro erro dos defensores dessa
teoria é defender que os grupos
anabatistas e os separatistas estavam
em harmonia e juntos, na Holanda.   

EXTRATO DA AULA 115
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A unidade na Holanda estava ligada à
perseguição sobre os grupos que
discordavam da Igreja da Inglaterra e
não no campo das crenças religiosas. 
 Os grupos separatistas rejeitavam
completamente as crenças dos
anabatistas e a perseguição era a única
causa que mantia algum tipo de
unidade.  

A teoria tenta fazer a ligação mais
estreita entre anabatistas e batistas
particulares ao supor uma influencia
dos anabatistas sobre o separatista
Robert Browne, mas a falta de
fundamentação que confirme que
Browne foi um anabatista é uma
barreira intransponível.  

As ideias anabatistas de Browne,
defendem os proponentes da teoria,
influenciaram muitos outros
separatistas, incluindo Henry Jacob.
Assim, a igreja de Jacob, a primeira
igreja semi-separatista e
congregacional, teria recebido forte
influencia do anabatismo de Browne e
de outros homens que também foram
influenciados por Browne. 

O desenvolvimento dessa teoria de
sucessão pode ser expresso da
seguinte forma: 

(1) os anabatistas influenciaram
Browne, cuja congregação era
composta de muitos anabatistas. (2)
Browne e suas ideias anabatistas 
 influenciou outros separatistas, dentre

eles estava Henry Jacob. (3) Henry Jacob
fundou uma igreja semi-separatista
que ficou conhecida na história como
igreja "JLJ". A igreja fundada por ele
carregava as características
anabatistas herdadas da influência
com Browne. (4) O grupo que fundou a
primeira igreja batista particular fazia
parte da igreja fundada por Henry Jacob
e carregavam, também, as influências
do anabatismo original de Browne.
Portanto, os batistas seriam o fim do
processo que teve início com os
anabatistas sob a congregação de
Robert Browne. 

Erros destacados nesta teoria:
(1) Robert Browne nunca foi anabatista;
(2) Henry Jacob foi muito mais
influenciador do que influenciado; 
(3) Henry Jacob não é o pai dos batistas
particulares, mas dos congregacionais; 
(4) A igreja fundada por Henry Jacob era
bem diferente da igreja fundada por
Robert Browne, e muito mais diferente
das igrejas anabatistas; 
(5) O grupo que fundou a igreja batista
particular deixou a igreja fundada por
Jacob porque não podiam concordar
com a sua teologia quanto ao batismo
de bebês. 

Tentar ligar os batistas particulares
numa sucessão orgânica com os
anabatistas é um erro histórico. Tentar
provar que os anabatistas exerceram 
 grande influencia sobre eles também é
equivocado.
Para assistir a aula completa, assine
aqui: www.chtb.com.br. 8BOLETIM CHTB 

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


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
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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
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