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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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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
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Existe um decreto supremo e Deus é o seu autor soberano: “Deus decretou em
si mesmo”;
O tempo do decreto também é mencionado. O decreto é eterno, ou “antes que
o mundo existisse”;
A abrangência do decreto: ele abrange todas as coisas, é absoluto: “Deus
decretou… todas as coisas”.

Comece lendo o terceiro artigo da 1CFL de 1644 (versão de 1646). A discussão que se
segue é complexa, pois o artigo III desta confissão envolve as doutrinas que
realçam a soberania de Deus: seu decreto e sua providência. A redação do texto,
embora resumida, é clara quanto ao pensamento dos batistas particulares: “Deus
decretou em si mesmo, antes que o mundo existisse, todas as coisas”. O texto
afirma três grandes verdades:

Observe que há ordem e propósito na criação. Todo o Cosmos segue ordeiramente
seu curso conforme o Criador estabeleceu. Não devemos pensar em Deus como
um mero relojoeiro, conforme os deístas ilustraram. A criação não é semelhante a
um relógio, cujo relojoeiro produziu e deu corda para que ele funcione. Para os
deístas, o relógio, agora, trabalha sozinho, sem a necessidade do relojoeiro. Isto
implicaria em um Deus que criou o universo com todas as suas leis bem definidas,
mas que logo em seguida o deixou à sua própria sorte, não se envolvendo em nada.
Para os batistas particulares a verdade é o oposto da ideia deísta. Toda a criação
de Deus é teleológica, isto é, tudo foi criado sabiamente com um fim específico.
Deus tem um propósito com a criação. E se tem um propósito, ou seja, um alvo
final, faz-se necessário um plano bem traçado que conduza cada átomo criado ao
seu destino último, ou seja, o cumprimento do propósito de Deus. A isto chamamos
o decreto de Deus. A criação e tudo que vai acontecer no tempo foram decretadas
eternamente por Deus.  

Deus decretou em si mesmo
Como apresenta o texto da confissão, Deus “decretou em si mesmo”, e isso sugere
exatamente a liberdade e o soberano beneplácito de Deus em decretar tudo o que  

A PROVIDÊNCIA DE DEUS NA CONFISSÃO DE
FÉ BATISTA DE 1644
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ele quis e no tempo em que ele quis. Não havia nada, senão unicamente a eterna
existência do Deus trino, por isso a expressão “em si mesmo”. Ele não decretou
com a anuência de outro ser e nem para outro ser, como se existisse algum ser
além de Deus. Ele decretou em si mesmo. 

Por que Deus decretou criar? A resposta é: porque o Senhor, em sua soberania,
assim desejou. Deus jamais foi ou poderia ser impelido a criar o universo; a
criação não é uma obra necessária, como se Deus obrigatoriamente tivesse que
decretá-la, mas uma obra que tem sua origem no beneplácito de Deus. Tudo que
Deus decretou, ele decretou livremente. Cada mínimo acontecimento na história
universal, bem como as mais importantes decisões que já foram tomadas na
história humana, faz parte do decreto eterno de Deus. Nada escapa, nada
acontece por acaso, por sorte ou por coincidência. Antes, o Todo-Poderoso Deus
a todas as coisas decretou.  

Deus decretou na eternidade
O tempo do decreto foi “antes que o mundo existisse”. Na verdade, usamos a
expressão "tempo do decreto" apenas com uma finalidade didática. Deus ainda
não havia criado o tempo, ou espaço, ou qualquer coisa. O decreto é atemporal.
Aconteceu na eternidade de Deus, por isso não podemos literalmente falar em
tempo do decreto, pois o tempo não existia. A sabedoria e a inteligência de Deus
são manifestas nisso. Pois que grande mente pode, antes mesmo que algo
exista, estabelecer perfeitamente toda a sua história? Pense na sua própria
história e em cada acontecimento que você esteve envolvido. Pense nos
emaranhados de outros acontecimentos que estão interligados em si para que
os acontecimentos que lhe envolveram pudessem ter acontecido.

O salmo 139 é claro quanto a este ponto, pois Davi prontamente declarou: “e no
teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e
determinado, quando nenhum deles havia ainda” (Sl 139.16). Se já é incrível
imaginar que Deus decretou tudo que nos acontece e que vai acontecer, pensem
nas mais de 7 bilhões de pessoas que vivem hoje sob a face da terra, nos mais
diferentes locais e contextos. Pense na multidão de almas que já veio ao mundo
desde Adão até nossos dias, e ainda as que virão nos dias futuros. Antes que
qualquer uma delas existisse Deus decretou todas as coisas que lhes
aconteceria minuciosamente. Pense também na multidão de animais, de todas
as espécies que povoa a terra; os bilhões de Galáxias que existem, com seus
intrincados sistemas e orbitas. Tudo foi plenamente planejado e decretado por
Deus antes que qualquer coisa fosse criada: “antes que o mundo existisse”.
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Não confundamos aqui Decreto com Providência. O decreto é atemporal, na
eternidade, enquanto que a providência se vê no curso da história, acontece no
tempo. Quando falamos em decreto, com relação ao universo estelar, por
exemplo, apontamos o decreto de Deus em criar as Galáxias, estabelecê-las em
um determinado ponto do universo, com um número determinado de astros,
com órbitas estabelecidas, com distâncias prontamente definidas, com os
acontecimentos que lhes sobrevirão, etc. Já a providência trata do controle ou
governo que Deus exerce hoje e sempre sobre a criação, bem como da
sustentação que o Deus lhe assegura a contínua existência.

Deus decretou tudo
Como vimos, tudo que acontece faz parte do decreto de Deus. Os batistas
particulares ingleses, ainda no século XVII, sustentavam que Deus decretou
“todas as coisas”. As implicações dessa afirmação são muito profundas. As
grandes perguntas são: Deus decretou o mal? Deus decretou o pecado? Ao tempo
que a grande resposta é que Ele decretou “todas as coisas”, e isso envolve
decretar a existência do mal e do pecado, bem como as próprias ações de suas
criaturas morais: “Eu formo a luz e crio as trevas, faça a paz e crio o mal; eu, o
SENHOR, faço todas estas coisas” (Is 45.7). 

Isaías não está afirmando que Deus pratica o mal, mas que ele exerce poder e
governo sobre o mal e sobre tudo mais, por isso, Ele pode decretar que o mal
sobrevenha a quem ele desejar, e ele o fez ao decretar todas as coisas, contudo,
não é Deus mesmo o autor do mal, pois cada ato operado na execução do
decreto, em relação à esfera moral, é reaizado pelas suas criaturas. Deus pode
enviar o mal na forma de um exercito estrangeiro a dominar uma cidade; ou por
meio das pragas arrasadoras, e de muitas outras maneiras que ele deseje fazê-
lo. Deus é o fim último de tudo. Tudo converge Nele.

MÓDULO 19

AULA 114

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"



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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