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BOLETIM CHTB

Você pode se conectar com o CHTB nas
principais mídias da internet e receber
diariamente conteúdo exclusivo e de graça.
Ta esperando o que?
Entre no canal do CHTB no Telegram

Mais de 130 aulas exclusivas com o melhor conteúdo. Assine o CHTB agora mesmo

ASSINAR AGORA

BOLETIM 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

SOBRE O CHTB

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.

EXTRATO DA AULA 118

A aula 118 do CHTB deu partido a
exposição e análise do primeiro
capítulo do livro do historiador batista
Joseph Ivimey, A History of the English
Baptists. A proposta de Ivimey começa
a tomar forma logo no início do texto,
quando ele faz menção à chegada do
cristianismo na Inglaterra.

primitivo que chegou em solo inglês
com o barbarismo pagão e com o
cristianismo adulterado originado do
catolicismo romano.

Ivimey vai cobrir um extenso período de
tempo no primeiro capítulo. Sua
pesquisa começa no ano 45 d.C., com a
chegada do cristianismo, percorrendo o
período da igreja primitiva, todo o
período da igreja antiga e grande parte
da idade média, até o ano 1180 d.C. Ele
vai contrastar a pureza do cristianismo

1. Inglaterra Pagã pré-cristã
2. Introdução do cristianismo
autêntico na Inglaterra
3. Retorno do paganismo na Inglaterra
com os Saxões
4. Chegada do catolicismo romano e
do cristianismo adulterado
5. Disputas entre católicos e cristãos
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A sequencia montada por Ivimey pode
ser apresentada com as seguintes
etapas:
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que haviam preservado o cristianismo
primitivo.
Ao desenvolver sua tese, Ivimey
recorreu a uma centena de livros e
documentos antigos que lhe ajudaram
a compreender o contexto e montar o
cenário que ele vai apresentar ao longo
do seu livro. A tese central do capítulo I
(e uma das teses centrais do livro) gira
em torno da disputa entre os católicos
romanos e os antigos cristãos ingleses.
Segundo Ivimey, o papa Gregório enviou
o monge Austin (St. Austin) para a
Inglaterra com o intuito de cristianizar
os pagãos ingleses, que dominavam o
cenário religioso na Inglaterra naquele
período. Austin logrou êxito em sua
disputa com os pagãos, mas quando
tomou conhecimento dos cristãos
ingleses que haviam escapado das
perseguições promovidas pelos pagãos,
estes recusaram manter comunhão
com Austin e a Igreja Católica Romana
porque não reconheceram a doutrina
que ele apresentou.
A recusa dos cristãos ingleses, muitos
refugiados no atual País de Gales, levou
à nova perseguição e banimento da
comunidade cristã mais primitiva da
Inglaterra. Por outro lado, a igreja
católica romana passou a dominar o
ambiente inglês e a propagar o
catolicismo
romano
com
seu
cristianismo adulterado, promovendo
uma grande disseminação de erros
entre os novos cristãos da Inglaterra.
Ivimey apresenta um relato baseado
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em documentos e livros sobre a história
do cristianismo inglês. Feito isso,
Ivemey montou o cenário que vai
conduzir o restante do capítulo e uma
boa parte de sua narrativa ao longo do
livro. Conforme o autor, os muitos erros
que se propagaram no cristianismo
inglês são decorrentes do ensino
equivocado que a igreja católica
promoveu durante séculos.
Ivimey assegura que dentre as recusas
doutrinárias dos cristãos ingleses que
estavam em Gales, estava a rejeição do
batismo infantil. Daí parte a defesa de
Ivimey de que o batismo de bebês
chegou à Inglaterra como parte das
corrupções da igreja católica, mas que
logo os cristãos primitivos rejeitaram o
pedobatismo como algo estranho ao
que eles haviam recebido das primeiras
gerações de cristãos que haviam
recebido a doutrina apostólica.
A ligação do capítulo I com a história
dos batistas está no fato de que os
batistas preservaram uma marca
autêntica
do
cristianismo
ao
reconhecer como batismo somente
aquele que era ministrado a crentes,
sob uma profissão de fé pessoal,
recusando, dessa forma, o batismo de
bebês. Ivemey
não desenvolve
nenhuma ideia de sucessão de igrejas,
como foi apresentado pelo movimento
landmarkista mais tarde.
Assine:
https://chtb.com.br/modulo/classicosda-historiografia-batista
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CHTB Podcast
WWW.CHTB.COM.BT/PERIODICO/PODCAST

JÁ COMEÇOU!

Clássicos da
Historiografia
batistas

O CHTB vai expor os grandes
clássicos da historiografia
batista. Nossa missão vai
começar com a obra do
historiador Joseph3 Ivimey.
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Adquirir o CURSO
completo

Módulo 20

ADQUIRIR O
MÓDULO 20

Estude no CHTB!

"TRECHOS CHTB"
Programa semanal de podcasts do CHTB

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!

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.

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.
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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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