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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  
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Jesus, após a sua ressurreição, disse aos seus discípulos: “fazei discípulos de todas as

nações” (Mt 28.19). Observe bem que a palavra “nações” antecedida por “todas” indica que

o evangelho não foi uma graça concedida apenas para Israel, mas para o mundo inteiro!

No Apocalipse, o apóstolo João disse que viu no céu, diante do trono de Deus “uma grande

multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas” (Ap 7.9).

A passagem do evangelho de Mateus nos ensina que o evangelho deve ser pregado a todas

as pessoas, em todo lugar. O Segundo texto, no Apocalipse, nos mostra o resultado final da

pregação do evangelho: a vida eterna com Deus. E este poderoso evangelho da salvação é

levado até os confins da terra pela boca dos cristãos, de todos os cristãos. 

Muita gente tem uma idéia errônea a cerca do que seja um “missionário”. Geralmente,

quando o vocábulo missionário é proferido, as pessoas imaginam um homem que está no

meio da floresta, cruzando corredeiras, descendo cachoeiras, atravessando pântanos,

sofrendo com as doenças transmitidas por mosquitos e ainda na iminência de ser

capturado por uma tribo de índios. Outros tem a idéia que um missionário é aquele

homem que prega a palavra de Deus em outros países, muitas vezes, países que são

hostis ao cristianismo, que perseguem os cristãos e até os matam. Os missionários são

homens corajosos, que enfrentam a morte todos os dias.

Você acha que um missionário é alguém que vive assim, nessas circunstâncias? Bem, se

você acha que sim, tenho que lhe dizer: você está certo. Estas são descrições de

autênticos missionários. Mas não é uma descrição completa. Nem todos os missionários

estão na selva e nem todos estão em países que perseguem a igreja de Cristo. A grande

maioria dos missionários está aqui! E sabem quem são eles? Eu, você e todos os nossos

irmãos! Você já pôde imaginar-se como um missionário de Jesus Cristo? Pois bem, você é.

Todas as vezes em que você anuncia a Palavra de Deus (não importa se é na selva, na

China, na Rússia, na África ou no seu bairro) a outra pessoa, você está evangelizando. Um

missionário é um evangelista, ou seja, alguém que vai levar o evangelho, ensinando todos

os preceitos de Jesus Cristo. A distância geográfica e política, social e cultural é só um

fator a mais.

  

Marcus Paixão

VOCÊ, UM EVANGELISTA
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Você pode ser um missionário na rua em que você reside, apresentando o evangelho aos
seus vizinhos. O seu bairro também é um excelente campo missionário. Sua cidade toda é
o campo missionário. Você também pode ser um missionário no seu trabalho, na escola e
em muitos outros lugares.

Não pense, como a maioria, que o chamado para pregar a Cristo não é para você. Pense
assim: O CHAMADO TAMBÉM É PARA MIM, pois EU TAMBÉM DEVO EVANGELIZAR! Longe ou
perto, em sua terra ou em terra estrangeira, você deve anunciar a salvação que está
somente em Jesus Cristo a todos que estão ao seu alcance.
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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! 

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


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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ESCOLHA O QUE ESCOLHA O QUE VOCÊVOCÊ  
QUER APRENDERQUER APRENDER

https://chtb.com.br/nossos-cursos
https://www.chtb.com.br/storage/newstime/URd53aye8P0sXMxXnPSxdbRdQXjQNipYqamJK5U7.pdf


Fique conectado com o CHTBFique conectado com o CHTB

Entre no canal do CHTB no Telegram

EEntre em nosso grupo de discussãontre em nosso grupo de discussão
no Whatsappno Whatsapp

Fotos do CHTB no InstagramFotos do CHTB no Instagram

Acompanhe o CHTB no FacebookAcompanhe o CHTB no Facebook

Siga o CHTB no TwitterSiga o CHTB no Twitter

Assista vídeos de CHTB no YoutubeAssista vídeos de CHTB no Youtube

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 em nosso grupo de discussãoEntre em nosso grupo de discussão

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

https://open.spotify.com/show/1pHhttps://open.spotify.com/show/1pH
DuCXZDyCepmycnd80pYDuCXZDyCepmycnd80pY

ASSINAR AGORA

https://t.me/chtbmp
https://chat.whatsapp.com/Lur8NYdi3VI5JJlp0SCWWG
https://chat.whatsapp.com/Lur8NYdi3VI5JJlp0SCWWG
https://chat.whatsapp.com/Lur8NYdi3VI5JJlp0SCWWG
https://instagram.com/chtb.marcuspaixao?igshid=v37a6x1yv0k3
https://www.facebook.com/chtb.marcuspaixao/
https://twitter.com/Chtb1689
https://www.youtube.com/c/CHTBMarcusPaix%C3%A3o
https://t.me/chtbmarcuspaixao
https://chtb.com.br/assinar/curso-de-historia-e-teologia-batista


ASSINAR AGORA

www.chtb.com.br
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