
Tornei-me tudo 
para com 

todos, para de 
alguma forma 
salvar alguns

1 Co.9.22 Em seu alcance externo:

I – Ousada e criativa na proclamação do 
Evangelho

Tornei-me tudo 
para com 

todos, para de 
alguma forma 
salvar alguns

1 Co.9.22



Tornei-me tudo 
para com todos, 
para de alguma 

forma salvar 
alguns

1 Co.9.22

PAEP
•45 Voluntários
•25 Palestrantes Preparados
•70 Palestras
•3 Diferentes escolas
•Atendendo cerca de 6.000 
Alunos
•1 grande Evento em cada 
Escola.
•50% desses

Tornei-me tudo 
para com todos, 
para de alguma 

forma salvar 
alguns

1 Co.9.22



Vídeo Marcelo Berti

II – Missionária a povos não alcançados e 
com novas igrejas implantadas.

Ele lhes disse: “Não 
lhes compete saber 
os tempos ou datas 

que o Pai 
estabeleceu pela sua 
própria autoridade.

At 1.7

Mas receberão poder 
quando o Espírito Santo 

descer sobre vocês, e 
serão minhas 

testemunhas em 
Jerusalém, em toda a 

Judéia e Samaria, e até
os confins da terra”. 

At 1.8

III – Com material próprio de ensino e literatura 
que sirva de apoio a outras lideranças e igrejas. 

Mas o homem que observa 
atentamente a lei perfeita 

que traz a liberdade, e 
persevera na prática dessa 
lei, não esquecendo o que 
ouviu, mas praticando-o, 

será bem-aventurado 
naquilo que fizer. 

Tg 1.25



IV – Que socorra grupos carentes de nossa sociedade, 
promovendo-os espiritual, física e socialmente.

11 Todos os que me 
ouviam falavam bem de 
mim, e quem me via me 

elogiava, 12 pois eu 
socorria o pobre que 

clamava por ajuda, e o 
órfão que não tinha 

quem o ajudasse. 
Jó 29

13 O que estava à beira da 
morte me abençoava, e eu 
fazia regozijar-se o coração 
da viúva. 14 A retidão era a 
minha roupa; a justiça era 

o meu manto e o meu 
turbante. 

Jó 29

15 Eu era os olhos do cego e 
os pés do aleijado. 16 Eu era 
o pai dos necessitados, e me 
interessava pela defesa de 

desconhecidos. 17 Eu 
quebrava as presas dos 

ímpios e dos seus dentes 
arrancava as suas vítimas. 

Jó 29
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