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Apresentação 
 
• O que é a P.E. (Pastoral do Empreendedor)? 

 

• É uma pastoral da Igreja, com uma missão 
específica: cuidar pastoralmente dos 
empreendedores. A P.E. deve acontecer no 
âmbito Diocesano ou Paroquial.  

  

• Como sabemos, muitos empreendedores 
frequentam as nossas missas e os nossos 
grupos, mas se encontram como ovelhas sem 
pastor, ou seja, sem um olhar direcionado e 
afetuoso. Falta-lhes, portanto, um espaço onde 
possam ser acolhidos e compreendidos, onde 
suas buscas e anseios sejam contemplados.  

 

• A Pastoral o Empreendedor nasceu para ser 
um lugar de acolhida e vivência da Palavra de 
Deus, com linguagem e dinâmica próprias do 
mundo do empreendedorismo 
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Apresentação 
 
O que não é a P.E. (Pastoral do Empreendedor)? 

 

• Não é uma associação de classe  ou cooperativa;   

• Não é fundada sobre a Teologia da Prosperidade;   

• Não é fonte de patrocínio ou financiamento da 
Igreja;   

• Não é serviço social ou obra filantrópica;  

• Não é clube de serviço/empresários;   

• Não é um balcão de negócios;   

• Não é um grupo de networking profissional;   

• Não é promotora de eventos;   

• Não é focada em ensinar gestão de negócios/ 
consultoria;    

• Não é um lugar de autopromoção, portanto, não 
pode ser remunerado;   

• Não resolve problemas de empresa;   

• Não é espaço político partidário.   
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Objetivo Geral 
 
• “Acolher, cuidar e evangelizar o empreendedor para 

vivificar o Reino de Deus”. (Frei Rogério Soares de 
Almeida Silveira) 

 

• “Ser uma presença de Jesus Cristo, Bom Pastor, no 
mundo dos empreendedores”. (Dom Murilo S. R. 
Krieger).  

 

Objetivos Específicos 
 

• Fomentar a vivência da fé cristã católica na vida do 
empreendedor e em seus empreendimentos;  

 

•  Proporcionar aos empreendedores um ambiente 
favorável e fecundo ao seu desenvolvimento espiritual;  

 

•  Estimular a reflexão e a partilha sobre a Palavra de 
Deus e a ética cristã;  

 

•  Conscientizar os empreendedores de  que  o  
empreendedorismo  e cristianismo podem caminhar 
juntos.   

 

 



04 Pilares PEN  
 
• 1.Cuidar pastoralmente do Empreendedor;  

 

• 2.Fazer crescer a espiritualidade do 

empreendedor em um ambiente de fé;  

 

• 3.Conhecer o Magistério da Igreja Católica sobre 

empreendedorismo, que está condensado na 

Doutrina Social da Igreja;  

 

• 4.Formar uma família de empreendedores na 

Igreja Local (paróquia/diocese). 
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Nossa Missão 
 

Fomentar nas pessoas, com perfil empreendedor, a 
confiança ilimitada em Deus e a ética Cristã, sendo a 
presença de Jesus Cristo, o Bom Pastor, a principal 
referência no mundo dos empreendedores.  

  

Visão 
 

Propagar a iniciativa da PE em todas as paróquias e 
Dioceses, semeando a Boa Nova e a vivência do amor 
Cristão no universo dos negócios. 

 

Valores 
 

• Gratidão a Deus, aos predecessores e à comunidade;  

•   Fé;  

•  Comunhão;  

•  Humildade; 

•  Gratuidade no servir;  

•  Compaixão;  

•  Respeito à dignidade humana;  

•  Cuidado com o Empreendedor.  
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ENCONTRO DE APRESENTAÇÃO 1 

 
Procedimentos Iniciais : 

 

• Convidar os empreendedores ou pessoas que 
desejam vivenciar este encontro a participarem de 
todas as atividades (ex: Missas, Bênçãos nas 
Empresas, Encontros, Minicursos, Retiros etc.); 

 

• Ilustrar o local da reunião com frases animadoras 
e amigáveis como: “ Cristo está conosco...”, “Bem-
vindos à Pastoral do Empreendedor”, Juntos 
trocaremos experiências e nos fortaleceremos na 
fé”;  

 

• Fazer uma breve apresentação da Equipe da 
Pastoral do Empreendedor e pedir que os 
participantes se apresentem dizendo como soube 
de nossos encontros.  
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ENCONTRO DE APRESENTAÇÃO 1 
 

 

1. Acolhida e oração inicial 

Pai, agradecemos a presença de todos e pedimos perdão por 
ignorar e desperdiçar o tempo que Tu nos dás. Purifica a 
nossa mente e enche-nos com o Espírito Santo. 

 

2. Estudo do Tema – Propósitos da Pastoral do 
Empreendedor (Ver e Iluminar) 

Muitos empreendedores cristãos por vezes se encontram carentes de 
um olhar direcionado e afetuoso. Falta-lhes, um espaço onde possam 
ser acolhidos e compreendidos, onde suas buscas e anseios sejam 
contemplados.  
 

Ler um texto bíblico (Iluminação) / Texto Doutrina Social da 
Igreja. 

 

DA 33 – Olhar sobre a realidade 

Sentimo-nos desafiados a discernir os “sinais dos tempos”, à luz do 
Espírito Santo, para nos colocar a serviço do Reino, anunciado por 
Jesus, que veio para que todos tenham vida e “para que tenham em 
plenitude! (Jo 10,10). 
 
3. Perguntas para Reflexão (Agir) 

 

• Sabendo agora o que é a Pastoral do Empreendedor e 
refletindo sobre o texto acima, você estaria disposto a assumir 
este compromisso? Por quê? 

 

• Quais dos pontos colocados acima poderiam servir para 
convidar outros empreendedores a participarem de nossos 
encontros? 
 

Compromisso. Ação concreta. Em sintonia com Deus. 
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ENCONTRO DE APRESENTAÇÃO 1 

 
 

4. Testemunho (Celebrar e Avaliar) 

 

 

5. Avisos – Data de Próximo Encontro 

 

 

6. Oração Final e despedida 
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ENCONTRO DE APRESENTAÇÃO 2 
 

 

Procedimentos Iniciais : 

 

• Preparar todo o material necessário para o encontro; 

 

• Utilizar cartazes, datashow, tarjetas, canetas pilot, flip-

chart etc., para melhor exposição do tema; 

 

• Cuidar para que o ambiente esteja limpo e agradável; 

 

• O som ambiente ou uma equipe de animação elevará a 

motivação do grupo; 

 

• Sempre que possível monte um altar com um crucifixo, 

uma imagem de N.Sra., flor e uma Bíblia; 

 

• Uma mesa com café e bolachas pode ajudar na 

proposta de partilha; 

 

• Deixe uma mesa livre para que empreendedores 

possam deixar seu cartão de visita e/ou folheto de 

divulgação de sua empresa. 
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ENCONTRO DE APRESENTAÇÃO 2 
 

Objetivo: Conhecer a metodologia da Pastoral do 

Empreendedor para aprofundamento espiritual. 

 

1. Acolhida e oração inicial 

Damos graças a Deus porque sua palavra nos ensina que, 

apesar do cansaço e desafios de cada dia em nosso trabalho 

sabemos da necessidade de mantermo-nos perseverantes e 

unidos em nossa missão no mundo. 

 

2. Estudo do Tema –  Princípios Cristãos (Ver e Iluminar) 

Muitos empreendedores cristãos por vezes se sentem escravos do 
trabalho que por conta das turbulências e incertezas buscando sem 
cessar o sucesso, resultados e até o reconhecimento  no mercado em 
que atua. 

 

Ler um texto bíblico (Iluminação) / Texto Doutrina Social da 

Igreja. 

 

DA 120 – Olhar sobre   A realidade  do  Trabalho 

Jesus, o carpinteiro (Mc 6,3), dignificou o trabalho e o trabalhador e 
recorda que o trabalho não é mero apêndice da vida, mas que “constitui 
uma dimensão fundamental da existência do homem na terra”, pela qual  
o homem e a mulher se realizam como seres humanos. O trabalho garante 
a dignidade e a liberdade do homem. 

Encontros  
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ENCONTRO DE APRESENTAÇÃO 2 

 

3. Perguntas para Reflexão (Agir) 

• Sabendo das circunstâncias do ambiente de trabalho em que 

atuo como estou conduzindo meus negócios? 

• O que poderia mudar ou aplicar em sua empresa? O que 

você estaria disposto a assumir  a partir de agora? Por quê? 

 

Compromisso. Ação concreta. Em sintonia com Deus. 

 

4. Testemunho (Celebrar e Avaliar) 

. Avaliação da caminhada; 

. Conquistas alcançadas de diferentes modos. 

 

5. Avisos – Data de Próximo Encontro 

Reuniões semanais para fortalecimento espiritual e 

planejamento de atividades 

Missa mensal com benção das velas 

Minicursos / Palestras a cada 02 meses com troca de 

experiências 

Retiros semestrais 

 

6. Oração Final e despedida 
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ENCONTRO DE APRESENTAÇÃO 3 

 
Procedimentos Iniciais : 

 

• Preparar todo o material necessário para o encontro; 

 

• Utilizar cartazes, datashow, tarjetas, canetas pilot, 
flip-chart etc., para melhor exposição do tema; 

 

• Cuidar para que o ambiente esteja limpo e 
agradável; 

 

• O som ambiente ou uma equipe de animação 
elevará a motivação do grupo; 

 

• Sempre que possível monte um altar com um 
crucifixo, uma imagem de N.Sra., flor e uma Bíblia; 

 

• Uma mesa com café e bolachas pode ajudar na 
proposta de partilha; 

 

• Deixe uma mesa livre para que empreendedores 
possam deixar seu cartão de visita e/ou folheto de 
divulgação de sua empresa. 
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ENCONTRO DE APRESENTAÇÃO 3 
 

Objetivo: Começar a caminhada com a Pastoral do 

Empreendedor segundo a proposta do DA (Documento de 

Aparecida) e da DSI – Doutrina Social da Igreja. 
 

1. Acolhida e oração inicial 

Pai, agradecemos a nossa família e à família que nos deste 

aqui na Pastoral do Empreendedor de forma generosa para 

cuidarmos. Pedimos sabedoria, alegria e serenidade para 

superar problemas, curar as feridas e abrir caminhos de 

esperança aos que mais necessitarem . 
 

2. Estudo do Tema –  O Empreendedor e a família 

 (Ver e Iluminar) 

Por vezes nos sentimos impotentes para realizar certas tarefas a fim 
de nossa família se fortalecer e superar as dificuldades. 

Ler um texto bíblico (Iluminação) / Texto Doutrina Social da 

Igreja. 

Jesus deixa claro: Quanto a ti segue-me (Jo 21,22) 

Devemos seguir Jesus fazendo o que Ele nos ordenou: colocando as 
nossas casas em ordem (Is 38,1), amando as nossas esposas, criando 
os nossos filhos na piedade (Ef 6,4), amando-nos uns aos outros (Jo 
15,17), perdoando os que nos ofenderam etc. 

DA 114 – Olhar sobre A Boa Nova da Família 

O Papa Bento XVI afirma que a família, “patrimônio da humanidade 
[...] Ela tem sido e é escola da fé, palestra dos valores humanos e 
cívicos [...] é insubstituível para a serenidade pessoal e para a 
educação dos filhos”. 

 
8 



ENCONTRO DE APRESENTAÇÃO 3 

 

3. Perguntas para Reflexão (Agir) 

• O fato de ser amados por Deus nos enche de alegria e 

também da responsabilidade de assumirmos a nossa 

missão quanto Empreendedor Cristão. Como pretendo 

assumir este papel social? Por quê? 

 

• Quais dos pontos colocados anteriormente utilizarei para 

motivar outros empreendedores cristãos a participarem  

conosco desta família maior ? 
 

Compromisso. Ação concreta. Em sintonia com Deus. 
 

4. Testemunho (Celebrar e Avaliar) 

. Avaliação da caminhada; 

. Conquistas alcançadas de diferentes modos. 
 

5. Avisos – Data de Próximo Encontro 

A Equipe da Pastoral do Empreendedor se reunirá 

semanalmente para fortalecimento espiritual e planejamento de 

atividades 

Teremos uma missa mensal  

Minicursos / Palestras a cada 02 meses com troca de 

experiências 

Retiros semestrais 
 

6. Oração Final e despedida 

Encontros  
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ENCONTRO DE APRESENTAÇÃO 4 

 
Procedimentos Iniciais : 

 

• Preparar todo o material necessário para o encontro; 

 

• Utilizar cartazes, datashow, tarjetas, canetas pilot, flip-
chart etc, para melhor exposição do tema; 

 

• Cuidar para que o ambiente esteja limpo e agradável; 

 

• O som ambiente ou uma equipe de animação elevará 
a motivação do grupo; 

 

• Sempre que possível monte um altar com um 
crucifixo, uma imagem de N.Sra., flor e uma Bíblia; 

 

• Uma mesa com café e bolachas pode ajudar na 
proposta de partilha; 

 

• Deixe uma mesa livre para que empreendedores 
possam deixar seu cartão de visita e/ou folheto de 
divulgação de sua empresa. 
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ENCONTRO DE APRESENTAÇÃO 4 
 

Objetivo: Caminhar com a Pastoral do 

Empreendedor segundo a proposta do DA 

(Documento de Aparecida) e da DSI – Doutrina 

Social da Igreja. 

 

1. Acolhida  com Canto e Oração inicial 

Motivação: 

Com alegria, iniciamos nossa caminhada  pela  Pastoral 

do Empreendedor. Juntos vamos hoje descobrir como 

lidar com as novas propostas que o mundo oferece 

diante da ciência e a tecnologia. 

 

2. Estudo do Tema – A ciência e a tecnologia 

 (Ver e Iluminar) 

A sociedade vem enfrentando uma transformação radical 
nas últimas décadas em relação a ciência, a tecnologia e da 
comunicação em rede mundial. 

A revelação destas novas formas de prolongar a expectativa 
de vida com qualidade, ganhar maior produtividade e 
lucratividade, ampliar canais de comunicação etc. nos 
remetem as questões fundamentais do homem que só pode 
vir de uma razão e ética integrais. 
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ENCONTRO DE APRESENTAÇÃO 4 

 

 

Ler um texto bíblico (Iluminação) / Texto Doutrina 

Social da Igreja. 

DCI 472. As novas possibilidades oferecidas pelas atuais 
técnicas biológicas e biogenéticas suscitam, de um lado, 
esperanças e entusiasmos, e de outro, alarme e hostilidade.  

DCI 473. A visão cristã da criação comporta um juízo positivo 
sobre a liceidade (conformidade) das intervenções do homem 
na natureza, aí inclusos também os outros seres vivos, e ao 
mesmo tempo, uma forte chamada ao senso de 
responsabilidade. 

DCI 480. Também os responsáveis pela  informação têm uma 
tarefa importante a desempenhar com prudência e 
objetividade. 

 

3. Perguntas para Reflexão (Agir) 

• Qual a principal mensagem proposta nos textos de hoje?  

• O que nos pede o Senhor diante dessa nova realidade ? 

 

Compromisso. Ação concreta. Em sintonia com Deus. 
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ENCONTRO DE APRESENTAÇÃO 4 
 

 

4. Testemunho (Celebrar e Avaliar) 

. Avaliação da caminhada; 

. Conquistas alcançadas de diferentes modos. 

 

5. Avisos / Compromissos  da Semana – Data de 

Próximo Encontro 

 

A Equipe da Pastoral do Empreendedor se reunirá 

semanalmente para fortalecimento espiritual e 

planejamento de atividades 

Teremos uma missa mensal 

Minicursos / Palestras a cada 02 meses com troca de 

experiências 

Retiros semestrais 

 

6. Oração Final e despedida 

Encontros  
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ENCONTRO DE APRESENTAÇÃO 5 

 
Procedimentos Iniciais : 

 

• Preparar todo o material necessário para o encontro; 

 

• Utilizar cartazes, datashow, tarjetas, canetas pilot, flip-
chart etc, para melhor exposição do tema; 

 

• Cuidar para que o ambiente esteja limpo e agradável; 

 

• O som ambiente ou uma equipe de animação elevará 
a motivação do grupo; 

 

• Sempre que possível monte um altar com um 
crucifixo, uma imagem de N.Sra., flor e uma Bíblia; 

 

• Uma mesa com café e bolachas pode ajudar na 
proposta de partilha; 

 

• Deixe uma mesa livre para que empreendedores 
possam deixar seu cartão de visita e/ou folheto de 
divulgação de sua empresa. 
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ENCONTRO DE APRESENTAÇÃO 5 
 

Objetivo: Caminhar com a Pastoral do Empreendedor 

segundo a proposta do DA (Documento de Aparecida) e da 

DSI – Doutrina Social da Igreja. 

 

1. Acolhida  com Canto e Oração inicial 

Motivação: 

Com alegria, iniciamos nossa caminhada  pela  Pastoral do 

Empreendedor. Juntos vamos viver segundo os princípios 

cristão pela DSI – Doutrina Social da Igreja. 

 

2. Estudo do Tema –  O Empreendedor e sua Espiritualidade 

(Ver e Iluminar) 

Com tantas tarefas assumidas no trabalho, na família, nos estudos 
etc. acabamos  por  nos deixar muitas vezes ser engolidos pela rotina 
de nossos dias.  

 Ler um texto bíblico (Iluminação) / Texto Doutrina Social da 

Igreja. 

“Eu sou o Caminho, a Verdade e a Vida”  (Jo 14,6) 

“Ide e fazei discípulos  todos os povos”  (Mt 28,19)   

DCI 545. Os fiéis são chamados a cultivar a autêntica espiritualidade 
laical, que os regenere como homens e mulheres novos, imersos no 
ministério de Deus e inseridos na sociedade, santos e santificadores. 

DCI  548. A prudência torna capaz de tomar decisões coerentes, com 
realismo e senso de responsabilidade em relação às consequências 
das próprias ações. 

Encontros  
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ENCONTRO DE APRESENTAÇÃO 5 
 

3. Perguntas para Reflexão (Agir) 

• Qual o significado do texto proposto hoje?  Qual a função do 

Empreendedor? 

• O que nos pede o Senhor diante de nossa vida cotidiana? 

 

Compromisso. Ação concreta. Em sintonia com Deus. 

 

4. Testemunho (Celebrar e Avaliar) 

. Avaliação da caminhada; 

. Conquistas alcançadas de diferentes modos. 

 

5. Avisos / Compromissos  da Semana – Data de Próximo 

Encontro 

 

A Equipe da Pastoral do Empreendedor se reunirá 

semanalmente para fortalecimento espiritual e planejamento de 

atividades 

Teremos uma missa mensal 

Minicursos / Palestras a cada 02 meses com troca de 

experiências 

Retiros semestrais 

 

6. Oração Final e despedida 
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ENCONTRO DE APRESENTAÇÃO 6 

 
Procedimentos Iniciais : 

 

• Preparar todo o material necessário para o encontro; 

 

• Utilizar cartazes, datashow, tarjetas, canetas pilot, flip-
chart etc, para melhor exposição do tema; 

 

• Cuidar para que o ambiente esteja limpo e agradável; 

 

• O som ambiente ou uma equipe de animação elevará 
a motivação do grupo; 

 

• Sempre que possível monte um altar com um 
crucifixo, uma imagem de N.Sra., flor e uma Bíblia; 

 

• Uma mesa com café e bolachas pode ajudar na 
proposta de partilha; 

 

• Deixe uma mesa livre para que empreendedores 
possam deixar seu cartão de visita e/ou folheto de 
divulgação de sua empresa. 
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ENCONTRO DE APRESENTAÇÃO 6 
 

Objetivo: Caminhar com a Pastoral do Empreendedor 

segundo a proposta do DA (Documento de Aparecida ) e da 

DSI – Doutrina Social da Igreja. 

 

1. Acolhida  com Canto e Oração inicial 

Motivação: 

Com alegria, iniciamos nossa caminhada  pela  Pastoral do 

Empreendedor. Juntos vamos viver segundo os princípios 

cristão pela DSI – Doutrina Social da Igreja. Leitura  da Bíblia. 

 

2.Estudo do Tema –  O Empreendedor e seus colaboradores 

parceiros  

 (Ver e Iluminar) 

Com ânsia de fazermos bem nosso trabalho muitas vezes 
esquecemos daqueles que cooperam com o nosso empreendimento, 
suas limitações e reais dificuldades. 

Ler um texto bíblico (Iluminação) / Texto Doutrina Social da 

Igreja. 

“O Senhor é justo, Ele ama as ações justas; Os justos verão a sua 
face” (Sal 11,7) 

DCI 302. A remuneração é o instrumento mais importante para 
realizar a justiça nas relações de trabalho. O salário justo é o fruto 
legítimo do trabalho, comete grave injustiça quem o recusa ou não 
dá no tempo devido em proporção equitativa ao trabalho realizado 
(Lv 19, 13; Dt 24,14-15; Tg 5,4). 

Encontros  
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ENCONTRO DE APRESENTAÇÃO 6 

 

3. Perguntas para Reflexão (Agir) 

• Qual o significado do texto proposto hoje?  Qual a função do 

Empreendedor? 

• O que nos pede o Senhor diante de nossa vida cotidiana? 

 

Compromisso. Ação concreta. Em sintonia com Deus. 

 

4. Testemunho (Celebrar e Avaliar) 

. Avaliação da caminhada; 

. Conquistas alcançadas de diferentes modos. 

 

5. Avisos / Compromissos  da Semana – Data de Próximo 

Encontro 

Reuniões semanais para fortalecimento espiritual e 

planejamento de atividades 

Missa mensal com benção das velas /Banner Missão PE 

Minicursos / Palestras a cada 02 meses com troca de 

experiências 

Retiros semestrais 

 

6. Oração Final e despedida 
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ENCONTRO DE APRESENTAÇÃO 7 

 
Procedimentos Iniciais : 

 

• Preparar todo o material necessário para o encontro; 

 

• Utilizar cartazes, datashow, tarjetas, canetas pilot, flip-
chart etc, para melhor exposição do tema; 

 

• Cuidar para que o ambiente esteja limpo e agradável; 

 

• O som ambiente ou uma equipe de animação elevará 
a motivação do grupo; 

 

• Sempre que possível monte um altar com um 
crucifixo, uma imagem de N.Sra., flor e uma Bíblia; 

 

• Uma mesa com café e bolachas pode ajudar na 
proposta de partilha; 

 

• Deixe uma mesa livre para que empreendedores 
possam deixar seu cartão de visita e/ou folheto de 
divulgação de sua empresa. 

 

 
 

Encontros  
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ENCONTRO DE APRESENTAÇÃO 7 
 

Objetivo: Caminhar com a Pastoral do Empreendedor 

segundo a proposta do DA (Documento de Aparecida ) e da 

DSI – Doutrina Social da Igreja. 

 

1. Acolhida  com Canto e Oração inicial 

Motivação: 

Damos graças a Deus pela maravilhas de sua criação. Pedimos 

perdão por muitas vezes não valorizar ou proteger a natureza 

que por sua vez se apresenta frágil e indefesa diante dos 

poderes econômicos e tecnológicos.. 

 

2. Estudo do Tema –  O Empreendedor e a ecologia 

 (Ver e Iluminar) 

Diariamente utilizamos os recursos naturais sem pensar por muitas 
vezes sobre as questões de escassez , considerando que tudo que está 
disponível a todo o tempo. A natureza é um bem infinito. 

Ler um texto bíblico (Iluminação) / Texto Doutrina Social da 

Igreja. 

O Deus da vida encomendou ao ser humano sua obra criadora para  
que a “cultivasse e a guardasse” (Gn 2,15) 

DA 471 – Como profetas da vida , [...] não predominem os interesses 
de grupos econômicos  que arrasam irracionalmente as fontes de 
vida, em prejuízo de nações inteiras e da própria humanidade. 

DSI 481 -  Os bens da terra foram criados por Deus para serem 
sabiamente usados por todos: tais bens devem ser divididos com 
equidade, segundo a justiça e a caridade. 
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Encontros  
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ENCONTRO DE APRESENTAÇÃO 7 

 

 

3. Perguntas para Reflexão (Agir) 

• Como estamos lidando com as questões ambientais em 

nosso ambiente de trabalho em relação as ações de 

proteção e preservação (ex: coleta, tratamento e destinação  

de possíveis resíduos?   

• Onde podemos melhorar? 

Compromisso. Ação concreta. Em sintonia com Deus. 

 

4. Testemunho (Celebrar e Avaliar) 

. Avaliação da caminhada; 

. Conquistas alcançadas de diferentes modos. 

 

5. Avisos / Compromissos  da Semana – Data de Próximo 

Encontro 

A Equipe da Pastoral do Empreendedor se reunirá 

semanalmente para fortalecimento espiritual e planejamento de 

atividades 

Teremos uma missa mensal 

Minicursos / Palestras a cada 02 meses com troca de 

experiências 

Retiros semestrais 

 

6. Oração Final e despedida 
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ENCONTRO DE APRESENTAÇÃO 8 

 
Procedimentos Iniciais : 

 

• Preparar todo o material necessário para o encontro; 

 

• Utilizar cartazes, datashow, tarjetas, canetas pilot, flip-
chart etc, para melhor exposição do tema; 

 

• Cuidar para que o ambiente esteja limpo e agradável; 

 

• O som ambiente ou uma equipe de animação elevará 
a motivação do grupo; 

 

• Sempre que possível monte um altar com um 
crucifixo, uma imagem de N.Sra., flor e uma Bíblia; 

 

• Uma mesa com café e bolachas pode ajudar na 
proposta de partilha; 

 

• Deixe uma mesa livre para que empreendedores 
possam deixar seu cartão de visita e/ou folheto de 
divulgação de sua empresa. 
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ENCONTRO DE APRESENTAÇÃO 8 
 

Objetivo: Começar a caminhada com a Pastoral do 

Empreendedor segundo a proposta do DA (Documento de 

Aparecida ) e da DSI – Doutrina Social da Igreja. 

 

1. Acolhida  com Canto e Oração inicial 

Motivação: 

Com alegria, iniciamos nossa caminhada  pela  Pastoral do 

Empreendedor. Juntos vamos viver segundo os princípios 

cristão pela DSI – Doutrina Social da Igreja. 

 

2. Estudo do Tema –  O Empreendedor na Formação de 

conteúdos (Educação, cultura e sociedade) 

 (Ver e Iluminar) 

Considerando a modernidade e atingir novos públicos  contaminados 
pela cultura de consumo, do mundo imaginário, a vida como se fosse 
um grande espetáculo, sensações e estilos de vida diferentes com  
novas formas de se relacionar podemos cair em grandes armadilhas 
alimentando um novo sentido para a vida e da transcendência. 

Ler um texto bíblico (Iluminação) / Texto Doutrina Social da 

Igreja. 

DSI 531 – “Compete aos leigos, pelas livres iniciativas  e sem esperar 
passivamente ordens e diretrizes, imbuir o espírito cristão a 
mentalidade e costumes, as leis e as estruturas da sua comunidade 
de vida. , [...] enfrentar eficazmente as tarefas cotidianas nos 
âmbitos culturais, sociais, econômicos e políticos desenvolvendo 
neles o sentido de dever praticado ao serviço do bem comum. 

Encontros  
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Encontros  
Pastoral do Empreendedor  

ENCONTRO DE APRESENTAÇÃO 8 

 

 

3. Perguntas para Reflexão (Agir) 

• Qual o significado de formar conteúdos segundo a DSI? 

• Qual a função do Empreendedor? 

Compromisso. Ação concreta. Em sintonia com Deus. 

 

4. Testemunho (Celebrar e Avaliar) 

. Avaliação da caminhada; 

. Conquistas alcançadas de diferentes modos. 

 

5. Avisos / Compromissos  da Semana – Data de Próximo 

Encontro 

A Equipe da Pastoral do Empreendedor se reunirá 

semanalmente para fortalecimento espiritual e planejamento de 

atividades 

Teremos uma missa mensal 

Minicursos / Palestras a cada 02 meses com troca de 

experiências 

Retiros semestrais 

 

6. Oração Final e despedida 
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ENCONTRO DE APRESENTAÇÃO 9 

 
Procedimentos Iniciais : 

 

• Preparar todo o material necessário para o encontro; 

 

• Utilizar cartazes, datashow, tarjetas, canetas pilot, flip-
chart etc, para melhor exposição do tema; 

 

• Cuidar para que o ambiente esteja limpo e agradável; 

 

• O som ambiente ou uma equipe de animação elevará 
a motivação do grupo; 

 

• Sempre que possível monte um altar com um 
crucifixo, uma imagem de N.Sra., flor e uma Bíblia; 

 

• Uma mesa com café e bolachas pode ajudar na 
proposta de partilha; 

 

• Deixe uma mesa livre para que empreendedores 
possam deixar seu cartão de visita e/ou folheto de 
divulgação de sua empresa. 

 

 
 

Encontros  
Pastoral do Empreendedor  

26 



ENCONTRO DE APRESENTAÇÃO 9 
 

Objetivo: Começar a caminhada com a Pastoral do 

Empreendedor segundo do DA (Documento de Aparecida ) e 

da DSI – Doutrina Social da Igreja. 

 

1. Acolhida  com Canto e Oração inicial 
 

Motivação: 

Com alegria, agradecemos a Deus pela continuidade de nossa 

caminhada  pela  Pastoral do Empreendedor. Juntos vamos nos 

aprofundando nos princípios cristão pela DSI – Doutrina Social 

da Igreja. 

 

2. Estudo do Tema –  O Empreendedor e as Parcerias 

Estratégicas (Networks). 

 (Ver e Iluminar) 

As parcerias estratégicas são muito utilizadas nas empresas para se 
conquistar a competitividade e soluções inovadoras. Na ânsia de 
aumentar possibilidades e diversificar produtos e serviços muitas 
vezes nos acorrentamos em propósitos e valores que não respeitam o 
direito individual, conflitando os interesses. 

Ler um texto bíblico (Iluminação) / Texto Doutrina Social da 

Igreja. 

DSI 338 –  A empresa deve caracterizar-se  pela capacidade de servir 
o bem comum da sociedade mediante a produção de bens e serviços 
úteis.  [...] O objetivo da empresa deve ser realizado em termos e 
com critérios econômicos, mas não devem ser descurados os 
autênticos valores que permitem o desenvolvimento concreto da 
pessoa e da sociedade. 
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Encontros  
Pastoral do Empreendedor  

ENCONTRO DE APRESENTAÇÃO 9 
 

 

3. Perguntas para Reflexão (Agir) 

 

• Como temos selecionado nossas parcerias estratégicas?   

• O que nos pede o Senhor diante de parcerias que 

demonstram  conflito de interesse? 

Compromisso. Ação concreta. Em sintonia com Deus. 

 

4. Testemunho (Celebrar e Avaliar) 

. Avaliação da caminhada; 

. Conquistas alcançadas de diferentes modos. 

 

5. Avisos / Compromissos  da Semana – Data de Próximo 

Encontro 

 

A Equipe da Pastoral do Empreendedor se reunirá 

semanalmente para fortalecimento espiritual e planejamento de 

atividades 

Teremos uma missa mensal 

Minicursos / Palestras a cada 02 meses com troca de 

experiências 

Retiros semestrais 

 

6. Oração Final e despedida 
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ENCONTRO DE APRESENTAÇÃO 10 

 
Procedimentos Iniciais : 

 

• Preparar todo o material necessário para o encontro; 

 

• Utilizar cartazes, datashow, tarjetas, canetas pilot, flip-
chart etc, para melhor exposição do tema; 

 

• Cuidar para que o ambiente esteja limpo e agradável; 

 

• O som ambiente ou uma equipe de animação elevará 
a motivação do grupo; 

 

• Sempre que possível monte um altar com um 
crucifixo, uma imagem de N.Sra., flor e uma Bíblia; 

 

• Uma mesa com café e bolachas pode ajudar na 
proposta de partilha; 

 

• Deixe uma mesa livre para que empreendedores 
possam deixar seu cartão de visita e/ou folheto de 
divulgação de sua empresa. 
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ENCONTRO DE APRESENTAÇÃO 10 

 

Objetivo: Sair em caminhada com a Pastoral do 

Empreendedor segundo a proposta da DSI – Doutrina Social 

da Igreja. 

 

1. Acolhida  com Canto e Oração inicial 

Motivação: 

Hoje como em todos os encontros iniciamos nova caminhada  

pela  Pastoral do Empreendedor. Juntos vamos viver segundo 

os princípios cristão pela DSI – Doutrina Social da Igreja. 

 

2. Estudo do Tema –  Empreendedores em Partilha  

 (Ver e Iluminar) 

Por menor que seja uma empresa ela pode ser a fonte de 
sobrevivência de muitos direta ou indiretamente.  

Ler um texto bíblico (Iluminação) / Texto Doutrina Social da 

Igreja. 

DSI 339 – Os componentes da empresa devem estar conscientes de 
que a comunidade na qual atuam representa um bem para todos e 
não uma estrutura que permite satisfazer exclusivamente os 
interesses pessoais de alguns.   [...]  Um exemplo muito importante e 
significativo na direção indicada provém da atividade das empresas 
cooperativas, das empresas artesanais e das agrícolas de dimensões 
familiares. 
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Encontros  
Pastoral do Empreendedor  

ENCONTRO DE APRESENTAÇÃO 10 

 

3. Perguntas para Reflexão (Agir) 

 

• Qual o significado de partilha entre empreendedores para a 

sua empresa? 

• O seu negócio poderia contribuir de alguma forma na 

partilha entre empreendedores? 

 

Compromisso. Ação concreta. Em sintonia com Deus. 

4. Testemunho (Celebrar e Avaliar) 

. Avaliação da caminhada; 

. Conquistas alcançadas de diferentes modos. 

 

5. Avisos / Compromissos  da Semana – Data de Próximo 

Encontro 

 

A Equipe da Pastoral do Empreendedor se reunirá 

semanalmente para fortalecimento espiritual e planejamento de 

atividades 

Teremos uma missa mensal 

Minicursos / Palestras a cada 02 meses com troca de 

experiências 

Retiros semestrais 

 

6. Oração Final e despedida 
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Encontros  
Pastoral do Empreendedor  

ENCONTRO DE APRESENTAÇÃO 11 

 
Procedimentos Iniciais : 

 

• Preparar todo o material necessário para o encontro; 

 

• Utilizar cartazes, datashow, tarjetas, canetas pilot, flip-
chart etc, para melhor exposição do tema; 

 

• Cuidar para que o ambiente esteja limpo e agradável; 

 

• O som ambiente ou uma equipe de animação elevará 
a motivação do grupo; 

 

• Sempre que possível monte um altar com um 
crucifixo, uma imagem de N.Sra., flor e uma Bíblia; 

 

• Uma mesa com café e bolachas pode ajudar na 
proposta de partilha; 

 

• Deixe uma mesa livre para que empreendedores 
possam deixar seu cartão de visita e/ou folheto de 
divulgação de sua empresa. 
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ENCONTRO DE APRESENTAÇÃO 11 

 

Objetivo: Sair em caminhada com a Pastoral do 

Empreendedor segundo a proposta da DSI – Doutrina Social 

da Igreja. 

 

1. Acolhida  com Canto e Oração inicial 

 

Motivação: 

Com alegria, meditemos sobre a nossa caminhada  pela  

Pastoral do Empreendedor. Juntos conquistamos vários saberes 

e partilhamos com outros irmãos os princípios cristãos pela DSI 

– Doutrina Social da Igreja. 

 

2. Estudo do Tema –  O Empreendedor  e a Economia 

Sustentável 

Ver e Iluminar) 

Na busca da perenidade empresarial  e da sustentabilidade  (três 
pilares: econômico, social e ambiental) muitos empreendedores 
determinam com rigor seus objetivos, metas e indicadores de 
desempenho.   

Ler um texto bíblico (Iluminação) / Texto Doutrina Social da 

Igreja. 

DSI 340 – A doutrina social reconhece a justa função do lucro, como 
bom indicador do bom andamento da empresa [...] nem sempre o 
lucro indica que a empresa está servindo adequadamente à 
sociedade.  
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Encontros  
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ENCONTRO DE APRESENTAÇÃO 11 

 

3. Perguntas para Reflexão (Agir) 

 

• Qual o significado do texto proposto hoje?  Qual a função do 

Empreendedor? 

• O que nos pede o Senhor diante de nossa vida cotidiana? 

 

Compromisso. Ação concreta. Em sintonia com Deus. 

4. Testemunho (Celebrar e Avaliar) 

. Avaliação da caminhada; 

. Conquistas alcançadas de diferentes modos. 

 

5. Avisos / Compromissos  da Semana – Data de Próximo 

Encontro 

 

A Equipe da Pastoral do Empreendedor se reunirá 

semanalmente para fortalecimento espiritual e planejamento de 

atividades 

Teremos uma missa mensal 

Minicursos / Palestras a cada 02 meses com troca de 

experiências 

Retiros semestrais 

 

6. Oração Final e despedida 
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Encontros  
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ENCONTRO DE APRESENTAÇÃO 12 

 
Procedimentos Iniciais : 

 

• Preparar todo o material necessário para o encontro; 

 

• Utilizar cartazes, datashow, tarjetas, canetas pilot, flip-
chart etc, para melhor exposição do tema; 

 

• Cuidar para que o ambiente esteja limpo e agradável; 

 

• O som ambiente ou uma equipe de animação elevará 
a motivação do grupo; 

 

• Sempre que possível monte um altar com um 
crucifixo, uma imagem de N.Sra., flor e uma Bíblia; 

 

• Uma mesa com café e bolachas pode ajudar na 
proposta de partilha; 

 

• Deixe uma mesa livre para que empreendedores 
possam deixar seu cartão de visita e/ou folheto de 
divulgação de sua empresa. 
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ENCONTRO DE APRESENTAÇÃO 12 

 

Objetivo: Começar a caminhada com a Pastoral do 

Empreendedor segundo a proposta da DSI – Doutrina Social 

da Igreja. 

 

1. Acolhida  com Canto e Oração inicial 

Motivação: 

Com alegria, mantemos a nossa caminhada  pela  Pastoral do 

Empreendedor. Juntos perseveramos segundo os princípios 

cristão pela DSI – Doutrina Social da Igreja. 

 

2. Estudo do Tema –  O Empreendedor e a Multiplicação de 

Talentos 

 (Ver e Iluminar) 

Muitas vezes o empreendedor busca preencher lacunas empresariais 
com a contratação e a multiplicação de talentos como recurso 
fundamental para a competitividade e aumento da rentabilidade.  

Ler um texto bíblico (Iluminação) / Texto Doutrina Social da 

Igreja. 

É preciso conhecer o outro, para amá-lo como Jesus o ama. 

DSI  33 – O mandamento do amor recíproco, que constitui a lei da 
vida do povo de Deus, deve inspirar, purificar e elevar todas as 
relações humanas na vida social e política: “ Humanidade significa 
chamada à comunhão interpessoal”. 
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ENCONTRO DE APRESENTAÇÃO 12 

 

3. Perguntas para Reflexão (Agir) 

 

• Qual o significado do texto proposto hoje?  Qual a função do 

Empreendedor? 

• O que nos pede o Senhor diante de nossa vida cotidiana? 

 

Compromisso. Ação concreta. Em sintonia com Deus. 

4. Testemunho (Celebrar e Avaliar) 

. Avaliação da caminhada; 

. Conquistas alcançadas de diferentes modos. 

 

5. Avisos / Compromissos  da Semana – Data de Próximo 

Encontro 

 

A Equipe da Pastoral do Empreendedor se reunirá 

semanalmente para fortalecimento espiritual e planejamento de 

atividades 

Teremos uma missa mensal 

Minicursos / Palestras a cada 02 meses com troca de 

experiências 

Retiros semestrais 

 

6. Oração Final e despedida 
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LIVROS 
• As sete virtudes do Líder Amoroso 

• O Papa e o Executivo 

• As 25 Leis Bíblicas para o Sucesso 
(Willian Douglas) 
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