Apresentação

A ARPAV — Associação Reformada Palavra da Verdade é uma instituição confessional
reformada, ligada à Igreja Presbiteriana Central do Pará. O propósito da instituição é a
promoção do Reino de Deus no Brasil, particularmente na cidade de Belém, onde está sediada,
por meio da proclamação e ensino da Palavra de Deus, conforme historicamente interpretada
pela Reforma Protestante do Século XVI, pelo Movimento Puritano no século seguinte, e pelos
legítimos herdeiros da fé reformada, desde então.

Áreas de Atuação
Presentemente, a ARPAV atua nas seguintes áreas:

1) Como entidade mantenedora do Centro de Estudos John Knox, uma instituição de ensino
fundamental e médio, com aproximadamente 600 alunos.

2) Através da Livraria Reformada, tornando acessível livros, revistas, fitas reformadas, etc.,
publicados em português, espanhol e inglês.

3) Promovendo uma Conferência Reformada anual na cidade de Belém, com preletores
reformados nacionais e estrangeiros de renome.

4) Contribuindo com outras instituição reformadas, tais como o projeto Os Puritanos, a revista
Fides Reformata, a editora PES — Publicações Evangélicas Selecionadas, e a Editora Fiel,
através da produção e tradução de artigos, ensaios e livros, e pela divulgação do trabalho
dessas instituições.

Novo Serviço da ARPAV
A ARPAV acaba de inaugurar outro serviço: a Biblioteca Reformada. Trata-se de uma
biblioteca virtual onde você poderá encontrar dezenas de obras reformadas históricas em
língua portuguesa, Nesta página você encontrará também links para ouros sites reformados,
incluindo sites de editoras, livrarias, bibliotecas e periódicos. VISITE-NOS.
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Outros Projetos
A ARPAV também vem trabalhando em dois outros projetos; que deverão estar disponíveis em
breve: a Revista Teológica Reformada e uma Biblioteca Reformada local, que deverá funcionar
nas suas instalações, na cidade de Belém. Mais informações no link Outros Projetos, na barra
ao lado esquerdo.

Visite nossas páginas e conheça mais sobre a ARPAV, a Igreja Presbiteriana Central do Pará,
e seus projetos com vistas à promoção do reino de Deus.

Paulo R. B. Anglada
Presidente da ARPAV

O antigo site da ARPAV ainda ficará disponível por mais algumas semanas, e pode ser
acessado clicando aqui .
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