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Preletores
dr. DAVID P. MURRAY
O Dr. David P. Murray é ministro
presbiteriano escocês. Ele estudou
na Universidade de Glasgow, na
Faculdade da Igreja Livre da Escócia e
é Doutor em Ministério pelo Seminário
Teológico Reformado Internacional. O
Dr. Murray lecionou no Seminário da Igreja Livre na Escócia
e, atualmente, ensina no Seminário Teológico Puritano
Reformado em Grand Rapids, nos EUA.

REV. KENNETH WIESKE
   O Rev. Kenneth Wieske é ministro
da Igreja Reformada Canadense. Ele
estudou na Universidade McMaster, no
Instituto Farel das Igrejas Reformadas
de Quebec, e na Faculdade Teológica
das Igrejas Reformadas Canadenses,
em Ontário. Atualmente, ele trabalha em Recife, apoiando o
trabalho das Igrejas Reformadas do Brasil.

Fone: 3246-3293 / 3262-1027

INFORMAÇÕES GERAIS
1. Inscrição. Não faremos inscrições ou reservas.
2. Vagas. O número de vagas é limitado (400) à capacidade física do
salão de culto da igreja e elas serão preenchidas conforme a ordem de
chegada no dia e local das palestras. Para atender um número maior
do que nossa capacidade, disponibilizaremos salas climatizadas com
televisores em circuito fechado.
3. Hospedagem. Como a Conferência é local, não temos previsão para
hospedagem de participantes de fora da cidade.
4. Livros. Haverá exposição e venda, com descontos, de literatura
reformada no local.
5. Cantina. Após as palestras serão oferecidos cafezinho e água mineral.
A cantina do Centro de Estudos John Knox, entretanto, estará aberta
para venda de refrigerantes e lanches.
6. Crianças. Como os assuntos que serão abordados durante a
Conferência exigem um nível de maturidade não encontrado em
crianças, não recomendamos a participação delas. Haverá, contudo,
uma sala especial com televisão e ar refrigerado, onde crianças
pequenas poderão ficar aos cuidados de seus pais.
7. Lançamentos. Durante a Conferência, a Editora Knox Publicações
estará lançando a obra de Richard Baxter, Firmes na Fé: Conselho para
Crentes Fracos, e a terceira edição revisada do livro de Paulo Anglada,
Calvinismo: As Antigas Doutrinas da Graça (atualmente esgotada) em
comemoração aos 500 anos do nascimento de João Calvino.
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Apresentação
A Igreja Presbiteriana Central do Pará, a Associação
Reformada Palavra da Verdade e o Centro de Estudos John
Knox têm a satisfação de convidá-lo(a) para participar da XI
Conferência Reformada da ARPAV, a ser realizada em Belém,
nos dias 25 a 28 de junho de 2009.
Para esta Conferência Reformada, estamos organizando mais
uma vez em Belém o Simpósio Os Puritanos, com a presença
de preletores reformados estrangeiros de reconhecida
erudição e fidelidade às Escrituras.
O Projeto Os Puritanos, além de realizar simpósios anuais,
publica uma revista bimensal de circulação nacional e
livros de autores reformados nacionais e estrangeiros. As
publicações da Editora Os Puritanos e de outras editoras
reformadas, como a Editora Fiel, PES, Cultura Cristã e Knox
Publicações estarão disponíveis para compra, com descontos,
por ocasião da Conferência.

Transmissão ao vivo:

A ARPAV é uma instituição religiosa confessional reformada
ligada à Igreja Presbiteriana Central do Pará. Além da
realização dessas conferências reformadas, a ARPAV atua na
área educacional, como entidade mantenedora do Centro de
Estudos John Knox, cooperando com a FITRef – Faculdade
Internacional de Teologia Reformada, e na divulgação de
literatura reformada. Para maiores informações sobre as
atividades da ARPAV, da Igreja Presbiteriana Central do Pará
e do Centro de Estudos John Knox, consulte nossas homepages: www.ipcpa.org.br e www.arpav.org.br
O propósito do Projeto Os Puritanos e da ARPAV é a promoção
do reino de Deus no nosso país, por meio do ensino da
Palavra de Deus e da divulgação da fé reformada.
Desejamos sinceramente que os irmãos e irmãs participantes
desta conferência sejam edificados através do ensino sério e
sadio da Palavra de Deus.
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Tema da Conferência
Assim como ocorreu antes da queda
do homem, no pacto de obras, após a
queda Deus continua a se relacionar
com o homem por meio de pactos ou
alianças: os pactos com Noé; com Abraão;
com Moisés (em uma aliança nacional);
com Davi; e com a Igreja, na nova
dispensação do evangelho. Essas alianças,
embora historicamente distintas, são, na
realidade, administrações históricas de
um único pacto: o pacto da redenção
ou da graça, firmado na eternidade
entre as pessoas do Pai (representando
a Trindade), e o Filho (representando os

eleitos de Deus), com vistas à salvação
deles, para a gloria de Deus.
Na décima primeira conferência ARPAV/
Os Puritanos, o Dr. David Murray, ministro
presbiteriano escocês e professor do
Seminário Teológico Puritano Reformado
em Grand Rapids, estará falando sobre
a relação desses pactos com a pessoa e
a obra de Cristo. Estamos certos de que
esses estudos nos ajudarão a apreciar
melhor a obra de Cristo na história
da redenção, e a compreender como
as alianças bíblicas revelam o Grande
Mediador da Aliança.

Programa
Quinta feira à noite (dia 25 de junho)
19:30-21:00: Cristo no Pacto de Obras (David Murray)
Sexta feira à noite (dia 26 de junho)
19:30-21:00: Cristo no Pacto com Noé (David Murray)
Sábado de manhã (dia 27 de junho)
09:00-11:00: Cristo no Pacto com Abraão (David Murray)
Sábado à noite (dia 27 de junho)
19:30-21:00: Cristo no Pacto com Moisés e com Davi
(David Murray)
Domingo (dia 28 de julho)
09:00: Cristo no Novo Pacto (David Murray)
18:00: Pregação (Rev. Kenneth Wieske)

