
Roteiros para  
Atividades e Encontros da  

Pastoral do Empreendedor 
2019  

 

www.pastoraldoempreendedor.com.br 
 

Frei Rogério Soares de Almeida Silveira 
(Diretor Espiritual) 

 
Pe. João Carlos Almeida 

(Assessor Teológico) 
 

Izabel Cristina Lara Stevanatto  
(Planejamento/Redação) 

 

http://www.pastoraldoempreendedor.com.br/
http://www.pastoraldoempreendedor.com.br/


“Os Sinais e o Nosso trabalho de cada dia” 

 

Esta cartilha foi escrita para reflexão e exercício 
da Espiritualidade do Empreendedor.  

 
 

Um novo caminhar para o empreendedor cristão 
neste mundo contemporâneo onde sua atuação se 

torna mais significativa e colaborativa à medida 
que consegue contribuir para a formação de uma 

sociedade mais justa e calcada em valores e 
princípios éticos cristãos.  



“As Dores Invisíveis” 
 

Só quem já experimentou sonhar é que sabe o 
preço para se conquistar.  

 
Em Deus, pela fé, determinação, regularidade e 
persistência enxergaremos o que há de melhor 

nesta caminhada.   
 

 
 
 



 
 
 
 

Objetivos  Específicos desta Cartilha 
 

 

 

 

Dar entendimento de quais fatores  são determinantes 
para o sucesso dos encontros da Pastoral do 

Empreendedor. 
 
 

Propostas atuais para animar os núcleos em Paróquias 
e Dioceses, realizar estudos da Palavra e abrir espaço 

para Troca de Experiências, 
 

A importância da divulgação das Missas do 
Empreendedor e Visitas às Empresas para orações e 

Bênçãos. 
 

Palestras e Momentos Formativos  Espiritual. 
 

Como acolher e cuidar dos empreendedores para 
enfrentamento das dificuldades e até mesmo para 

desconstruir para melhor construir.  
 

Crescermos como homens de fé.  



PARTE  - I  
 
 

 

 O que é a  Pastoral do Empreendedor  
 

 Como  surgiu  
 

 O que faz  
 

 Como Implantar  
 

 Objetivo Geral e Objetivos Específicos 
 

 04 Pilares  
 

 Nossa  Missão, Visão e Valores 
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O  QUE É   a PE (PASTORAL DO EMPREENDEDOR)? 
 

A Pastoral do Empreendedor é uma iniciativa da Igreja 
Católica Apostólica Romana, com a missão específica de 
cuidar pastoralmente dos empreendedores. Como 
sabemos, os empreendedores frequentam as nossas 
missas e os nossos grupos, mas se encontram como 
ovelhas sem pastor, ou seja, sem um olhar direcionado e 
próprio. Falta-lhes, portanto, um espaço eclesial onde 
possam ser acolhidos e compreendidos, onde suas buscas 
e anseios sejam contemplados. Desta percepção, nasceu a 
Pastoral do Empreendedor, para ser um lugar de acolhida e 
vivência da Palavra de Deus, dos sacramentos, do 
compromisso eclesial e social, com linguagem e dinâmica 
próprias do mundo do empreendedorismo. A PE procura 
superar a dicotomia entre o “Pai nosso” e o “Pão nosso”, a 
mística e o labor diário, o domingo e a segunda-feira e 
mostra que a prece precisa ser articulada com a praça e a fé 
não se sustenta sem a vida. O mundo dos empreendedores 
precisa de valores de inspiração cristã. A PE é diferente de 
uma associação de empreendedores católicos ou algo 
parecido, pois ela está ligada diretamente à paróquia e/ou à 
diocese, como todas as outras pastorais, onde o modelo é o 
Bom Pastor e o diretor espiritual é o pároco ou outro padre 
designado pelo bispo diocesano. Percebemos que alguns 
empreendedores se sentem chamados a pastorear outros 
empreendedores. É uma vocação bonita e específica. Esses 
formam o núcleo da pastoral que exerce diversos serviços 
de pastoreio aos outros empreendedores.  2 



COMO SURGIU  
 
O primeiro núcleo da PE surgiu em 2011  na Paróquia Nossa 
Senhora da Luz, no Bairro da Pituba, em Salvador, por 
iniciativa do então pároco, Frei Rogério Soares. O evento 
motivacional para o surgimento desse núcleo foi o 1º 
Encontro de Católicos Empreendedores promovido pela 
paróquia com a presença como palestrante de Pe. João 
Carlos Almeida (Pe. Joãozinho, scj) que algum tempo antes 
havia publicado o livro “As sete virtudes do líder amoroso”, 
especialmente voltado para líderes empreendedores. Essa 
parceria se repetiu por todo o Brasil e começaram a surgir 
núcleos da PE em diversas paróquias e dioceses.  Frei 
Rogério tinha em seu coração  que o fundador de sua 
congregação, os Mercedários, o leigo São Pedro Nolasco 
(1183-1256),  era um empreendedor e usou toda sua 
habilidade para atuar na libertação de cativos 
sequestrados pelos Mouros. Pe. Joãozinho também tinha 
claro  que o seu fundador, Pe. Léon Dehon (1843-1925), 
precursor e divulgador da Rerum Novarum, atuou 
fortemente junto aos operários e patrões desde o século 19. 
Dois carismas reconhecidos pela Igreja se uniram para 
promover essa nova e pastoral. Dessa forma, perceberam 
também que a Pastoral do Empreendedor tem raízes desde 
a primeira página da Sagrada Escritura, quando Deus 
Criador dá ao ser humano a criatividade e a missão de 
cuidar da criação.  
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Empreender é continuar a obra do Criador. Jesus falou 
diversas vezes sobre isso, como na parábola dos talentos, e 
escolheu como base do seu grupo de apóstolos os irmãos 
Pedro e André, Tiago e João, que juntamente com seu pai 
Zebedeu eram donos de uma empresa de pesca em 
Cafarnaum. Eram empreendedores. A Doutrina Social da 
Igreja, especialmente no Compêndio, publicado em 2004  
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O QUE FAZ 
 
 Evangeliza o empreendedor por meio de reuniões semanais 
nas quais se proclama, medita e partilha a Palavra de Deus, 
especialmente a Boa Nova de Jesus Cristo, por meio de uma 
linguagem apropriada, extraindo dos textos sagrados luzes e 
exemplos que possam iluminar o dia a dia dos negócios. 
Sabemos que a Sagrada Escritura é rica em fatos, orações, 
histórias, parábolas e instruções que, bem interpretadas, se 
tornam recursos de sabedoria e força para o empreendedor 
nos seus momentos de desafios e decisão. A PE, também, 
fomenta no empreendedor a espiritualidade, ensinando-o a 
orar com os acontecimentos do cotidiano e ter uma postura 
de fé diante dos desafios. Para isso, realizam-se missas com 
homilias e orações direcionadas aos empreendedores, bem 
como retiros de finais de semana, estudos de temas ligados 
ao empreendedorismo e a promoção de eventos de grande 
público,  que em geral é conhecido como Encontro de 
Católicos Empreendedores. Nesse encontro procura-se 
fazer a ponte entre temas do universo corporativo e a luz da 
fé cristã com linguagem e metodologias bem próprias do 
mundo dos negócios, afastando porém, qualquer tendência 
de Teologia da Prosperidade e outras leituras reducionistas.  
Outra prática que vem sendo adotada por muitos núcleos são 
as mini palestras, sempre com temas relacionados com a 
vida do empreendedor, por meio de palestrantes voluntários.   
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COMO IMPLANTAR 
 
 É muito simples. Basta reunir um pequeno grupo de 
empreendedores interessados e procurar o pároco e/ou o 
bispo, demonstrando o interesse de criar a PE. Depois da 
autorização, apoio e presença do pároco/bispo, sugerimos 
montar um Encontro de Católicos Empreendedores para um 
público maior, com palestrantes experientes indicados pela 
própria PE Nacional. Com certeza desse encontro maior 
surgirão alguns empreendedores “vocacionados” para 
pastorear seus pares. Forma-se então o núcleo que 
promoverá as reuniões semanais e as outras atividades da 
PE. Para isso a coordenação nacional está elaborando uma 
série de subsídios. Os empreendedores são muito criativos e 
organizados por natureza e acabam assumindo a PE como 
um verdadeiro empreendimento eclesial. É preciso tomar 
cuidado para não desvirtuar a iniciativa, transformando a PE, 
por exemplo, em grupo de captação de recursos  ou um 
negócio eclesial. O objetivo é pastorear o empreendedor e 
essa meta nunca deverá se perder de vista. A Pastoral do 
Empreendedor deve ser dinâmica, organizada, criativa, ter 
metas claras, planejamentos e o tempo otimizado. No mais, é 
só deixar o Espírito Santo agir. Percebemos que surgem 
novos núcleos a todo instante e por todo o Brasil. 
Procuramos manter a organicidade, mas reconhecemos que 
essa obra é uma iniciativa do próprio Pai que “trabalha 
sempre” e é modelo para todo empreendedor.  
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Objetivo Geral da Pastoral do 
Empreendedor 

 

• “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.   
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04 Pilares  
 
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; 

• Integridade e Honestidade em todos os negócios; 
Gratuidade no servir;  

•  Compaixão;  

•  Respeito à dignidade humana;  

•  Cuidado com o Empreendedor.  
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PARTE  - I I 
 

 Fatores Determinantes  para o 
sucesso dos Encontros da Pastoral 

do Empreendedor 

 

 Como dividir as tarefas  (estrutura 
sugestão) 
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Encontros  
Pastoral do Empreendedor  

Fatores determinantes para o sucesso dos 
encontros da Pastoral do Empreendedor: 

 

1. Formar um grupo de empreendedores católicos 
interessados em evangelizar outros 
empreendedores; 
 
2. Buscar o pároco ou o bispo local para ter apoio e 
suporte espiritual necessário para o lançamento  e 
permanência da PE em sua Paróquia. 

 

Visite nosso site: 
www.pastoraldoempreendedor.org.br 

Faça o cadastro de sua Paróquia.  
 

Em breve alguém da coordenação nacional entrará 
em contato para maiores esclarecimentos e 
acompanhamento. 
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3. Planejamento 

 
Com o grupo formado, apoio do Pároco ou Diocese, 
nasce um núcleo da Pastoral do Empreendedor, 
que tem a missão de pastorear os 
empreendedores da comunidade.  
 
As reuniões com a Equipe Principal da PE terão 
como objetivo inicial planejar as atividades e 
eventos mensais focados nos empreendedores. 
 

Encontros  
Pastoral do Empreendedor  

...Fatores determinantes para o sucesso dos 
encontros da Pastoral do Empreendedor: 
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Encontros  
Pastoral do Empreendedor  

Como dividir as tarefas  

Estrutura (sugestão):  
 
Padre Referencial: deve dar suporte espiritual para a 
Coordenação Geral e Equipe da Pastoral do 
Empreendedor.  
Quando previamente agendado, poderá ajudar na 
motivação das missas mensais (com a aspersão, 
benção das velas e oração do empreendedor), 
realizando visita para benção das empresas etc.. 

Secretaria: responsável pela impressão dos 
formulários e/ou preparar materiais que serão 
utilizados em reunião (ex: lista de presença, canetas, 
ATA de reunião etc.). Em dia de encontro, demais 
materiais previstos em reunião de planejamento como 
por exemplo: formulário de inscrição, folha de canto, 
oração do empreendedor, canetas, datashow e 
computador (se necessário), salgados e sucos (se em 
acordo com a equipe).  
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Encontros  
Pastoral do Empreendedor  

Equipe de Comunicação: providenciar a divulgação 
das atividades e/ou eventos da PE na Paróquia 
(Internamente: quadro de avisos, em missas e 
reuniões de CPP. Externamente: site da paróquia, 
redes sociais, panfletos, jornal etc.).  
Em dia de atividades realizar registro fotográfico para 
divulgação posterior. 
 

Equipe de Animação/Liturgia: responsável pelos 
cantos (encontros/ retiros/ missas / visitas à 
empresas),  
Nos encontros devem cuidar da preparação de mesa 
na sala com toalha, Bíblia Sagrada, Crucifixo, imagem 
de N.Sra. e vela; organizar em missas do 
empreendedor as pessoas que farão:  acolhida com 
entrega de oração do empreendedor + vela, entrada 
com banner PE na procissão de entrada, leituras, 
preces focadas no empreendedor, ofertório, avisos, 
oração do empreendedor,  etc..  
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PARTE  - III 
 

 Propostas atuais para animar , 
realizar estudos da Palavra e abrir 
espaço para Troca de Experiências 
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Encontros  
Pastoral do Empreendedor  

Propostas atuais para animar , realizar estudos da 
Palavra e abrir espaço para Troca de Experiências 

COMO 

  

PROFISSIONAL CAPACITADO TEMA EMPRESARIAL  

PEQUENOS GRUPOS TROCAM EXPERIENCIAS E DIFICULDADES 

MODELO SEBRAE. 1H 60 CONTATOS ROTATIVOS.  

PROFISSIONAL CAPACITADO TEMA EMPRESARIAL  

ORACAO E BENÇÃO POR EMPRESAS  

MISSA COM HOMILIA AO EMPREENDEDOR  

ORACAO PELOS EMPRESARIOS PRESENTES  

EXTRA IGREJA 

SEMANA ATIVIDADE OBJETIVO IDEIAS 

1ª.  PALESTRA 
FORMATIVA E 

ESPIRITUALIDADE 

Formar profissionais e 
agregar valor percebido 

Palestrantes católicos, 
empresários, Psicólogos etc. 

2ª.  TROCA DE 
EXPERIÊNCIAS 

Aumentar interação, 
integração e diminuir 

desistências 

Grupos pequenos com 
mediador / Testemunhos / 
Depoimentos / Experiências 

3ª.  RODADA DE 
NEGÓCIOS 

Gerar oportunidade de 
negócios entre cristãos 

católicos 

Sugestão do Modelo SEBRAE 
(rotacionado),   com outras 
Pastorais do Empreendedor/ 
Troca de cartões de visitas 

4ª. PALESTRA 
FORMATIVA E 

ESPIRITUALIDADE 

Formar profissionais e 
agregar valor percebido 

Palestrantes católicos, 
empresários, Psicólogos etc. 

5ª. ORAÇÃO PELAS 
EMPRESAS/ 

EMPREENDEDOR 

Pastoreio e conforto / 
Acolhimento das 

pessoas, pastoreio e 
intimidade com Deus. 

Visita do grupo às empresas, 
com orações e bênçãos,  na 
capela, terço meditado etc. 

6ª. MISSA DO 
EMPREENDEDOR 

/ RETIROS 
ESPIRITUAIS 

Ação de Graças, 
Momento Formativo e  

de Fortalecimento 
Espiritual 

Diante do Santíssimo 
momento de entrega de 
papéis da PE, com música de 
fundo. Momento de Luz 
(velas) em Missas. 

7ª. ATIVIDADE 
RECREATIVA - 

LAZER 

Gerar amizade, união  
de grupo, proporcionar 
diversão e momentos 

de descanso. 

Cinema, pizza, almoço 
comunitário, esportes, jantar 
etc.. 
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PARTE  - I V 
 

 A importância da divulgação da 
Missas do Empreendedor e Visitas 

às Empresas para orações e 
Bênçãos. 
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Encontros  
Pastoral do Empreendedor  

A importância da divulgação da Missas do 
Empreendedor e Visitas às Empresas para orações 

e Bençãos. 

 
Missa do Empreendedor  
 

Faça um momento especial  desde a entrada com a 
procissão levando: 
 “Banner da Pastoral do Empreendedor” com LOGO, 
MISSÃO E VALORES. 
 
Na ABERTURA, destaque entre as intenções  que a 
MISSA será celebrada em INTENÇÃO a todos os 
empreendedores. 
 
Faça rodízio a cada missa de: LEITORES, PRECES, 
OFERTÓRIO, COLETAS e CONVITE à Assembleia para  
participação das atividades da Pastoral.  
Se possuir na equipe alguém que cante e toque 
instrumentos direcione para o CANTO,  
Da mesma forma, se existir entre o grupo alguém que 
participe da comunidade como MINISTRO DA 
EUCARISTIA, faça o convite para assumir a parte da 
organização da LITURGIA da Pastoral do 
Empreendedor.  

18 



Encontros  
Pastoral do Empreendedor  

Missa do Empreendedor  
 

 
Nas PRECES  utilize após as 03 intenções do folheto de 
missa  pelo menos mais 03 intenções direcionadas  à 
PASTORAL DO EMPREENDEDOR e EMPREENDEDORES. 
 
Alguns exemplos de PRECES:   
 Que os empreendedores cristãos sejam exemplo de 

idoneidade, respeito ao próximo e a sociedade; 
 

 Que cada vez mais, empreendedores desenvolvam 
soluções e produtos em favor da vida e em prol de 
uma sociedade mais justa para todos; 

 

 Que o Espírito Santo inspire empresários nos 
momentos difíceis e tempos de crises a fim de que 
eles não desviem dos valores cristãos; 

 

 Que a Pastoral dos Empreendedores possa crescer no 
Brasil e cuidar dos empreendedores para que levem 
mais espiritualidade em seus negócios; 

 

 Que as coordenações e agentes da Pastoral do 
Empreendedor sejam promotores dos valores 
cristãos, tendo Jesus Cristo, o Bom Pastor, como a sua 
principal referência. 
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Encontros  
Pastoral do Empreendedor  

Missa do Empreendedor  
 

 
Após o Ofertório e  recados à Assembleia poderá fazer: 
 
  o CONVITE para as atividades da Pastoral do 

Empreendedor; 
 

 ORAÇÃO DO EMPREENDEDOR; 
 

 Momento das Luzes (VELAS) e motivação de 
entrega  da vida de Empreendedor; 
 

 Momento da  ASPERSÃO e BENÇÃO; 
 
 Saída em PROCISSÃO; 

 
 Entrega de FOLHETOS DE  DATAS DE PRÓXIMAS 

ATIVIDADES DA  PASTORAL DO EMPREENDEDOR. 
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Encontros  
Pastoral do Empreendedor  

Visitas às  Empresas – ORAÇÕES, CANTOS E 
BENÇÃOS. 
 
Em acordo com o Pároco e após terem membros da 
equipe espiritualizados e disponíveis para visitas às 
empresas,  informe  agenda de datas e horários à 
Secretaria da Paróquia. 
 
Poderão utilizar nosso pequeno livro de referência 
para utilização de : 
 
ORAÇÕES, CANTOS  E BÊNÇÃOS 
 
Divulgue também esta atividade nas missas e nos 
folhetos da Pastoral do Empreendedor. 
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PARTE  - V 
 

 
 

 Palestras e Momentos Formativos 
Espirituais 

 
 Como acolher e cuidar dos 

empreendedores para maior 
crescimento espiritual e  melhor 
enfrentamento das dificuldades 

 
 Crescermos como homens e mulheres 

de fé 
 

 Exemplo de Roteiro para  Encontros da 
Pastoral do Empreendedor  
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Encontros  
Pastoral do Empreendedor  

Palestras e Momentos Formativos 
Espirituais. 

 

Momento de formação  
 

Toda a vida comunitária deve levar as pessoas ao 
crescimento na santificação pessoal, porém formar 
seus membros  seja para a fé Cristã ou para o 
conhecimento, a exemplo de Jesus Cristo e sua 
Igreja, deve levar a uma melhor vivência humana .  
 
Por isso, a cada encontro e apresentação de material 
formativo deve ser assumido de forma muito 
responsável e previamente bem estudado, a fim de 
ser devidamente debatido e posteriormente aplicado 
na vida das pessoas e da comunidade.  
 
Todo estudo requer seu tempo particular, seu lugar 
apropriado, ou seja, uma dedicação particular a ele. 
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Encontros  
Pastoral do Empreendedor  

Como acolher e cuidar dos empreendedores para 
maior crescimento espiritual e melhor 

enfrentamento das dificuldades.  
 

Acolhida 
 

Este momento deve ser bem preparado pelo (s) 
Coordenador (es) e Equipe  PE.  
Os empreendedores ao chegarem devem perceber 
a harmonia da equipe que acolhe . 
A preparação do espaço fará com que se sintam 
bem recebidos, amados e acolhidos, 
Lembrando que a simplicidade e a naturalidade são 
a melhor acolhida que temos a oferecer aos irmãos 
de comunidade. 
  

Oração inicial   
 

Ela deve colocar todos os participantes por inteiro 
naquele encontro. 
Deve levar todos a experiência de confiar aquele 
momento de encontro tão sublime e sagrado a 
ação do Espírito de Deus.  

24 



Encontros  
Pastoral do Empreendedor  

  

Proclamação da Palavra  
 
 

A Palavra é o centro de toda a vida Cristã e por isso 
deve ocupar lugar de destaque. Quem for fazer a 
reflexão deve buscar fazê-la de forma teológica, 
para isso deve preparar-se muito bem, este 
momento deve propiciar a todos evangelizar-se 
por meio do verdadeiro conhecimento da 
mensagem de Cristo que nos fala e ensina por meio 
Dela.  
 
É fundamental que todos meditem a Palavra pois 
Deus sempre quer comunicar algo pessoal para 
nós quando fala conosco.  
 
É importante lembrar que em todos os encontros a 
Palavra sugerida está relacionada ao tema de 
estudo, cuja síntese está sendo apresentada e por 
isso não deve ser alterada ou trocada.  
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Encontros  
Pastoral do Empreendedor  

Comunhão e Partilha  
 

Momento de grande importância do encontro por 
termos a Palavra de Deus como a base para a 
partilha. 
 
Também este é o momento pessoal de falar de si, 
do seu interior, da sua luta pessoal em viver os 
passos de santificação, suas alegrias e os 
avanços espirituais por ter conseguido viver este 
ou aquele passo. 
  
Quando não tivermos frutos para oferecer aos 
irmãos da comunidade, com humildade e 
segurança diremos que ainda não conseguimos 
avançar nesta prática e pedir ajuda aos irmãos 
para que por meio da oração a Deus consigamos 
a graça de obtermos pistas para futuros  frutos a 
serem colhidos e trazidos para a partilha. 
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Encontros  
Pastoral do Empreendedor  

Crescermos como homens e 
mulheres de fé.  

 
 

 Em encontros abertos semanais, quinzenais ou 
mensais, onde os empreendedores tenham um 
lugar para escuta da Palavra,  troca de 
experiências empreendedoras; 

 
 Retiros espirituais ; 
 
 Reza do terço e entronização da imagem de 
Nossa Senhora nas empresas;  

 
 Encontros com testemunhos; 

 
 Estudos da Doutrina Social da Igreja e outros 
temas afins. 
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Encontros  
Pastoral do Empreendedor  

Exemplo de Roteiro para  Encontros da 
Pastoral do Empreendedor  

Atividade O que será realizado Pessoa 
Responsável 

Recursos Mínimos 

Secretaria/ 
Liturgia 

Preparação de “altar” em sala de 
Plenária/Encontro 

Nononon Mesa com toalha, Bíblia 
Sagrada, Crucifixo, Vela, 
imagem de N.Sra. 

Recepção e 
Acolhimento 

Preenchimento de ficha de 
inscrição 

Nononon Ficha de Inscrição / 
Canetas 

 
Oração 
Inicial  

 
Após agradecimento pelos  
presentes, realizar oração do “Pai-
nosso e Ave-Maria” 

 
Padre 
Referencial + 
Coordenador 
Geral 

 
Computador 
Datashow 
Oração inicial 

 
Apresentaçã
o da Equipe 

/ 
Participantes 

Equipe: Meu nome é...., sou 
empresário (a) no ramo ..., sou 
casado (a), tenho  xx filhos e 
participo além desta pastoral  aqui 
na igreja .... 
Participante: Nome, ramo de 
atividade/ cargo/expectativa  

 
Equipe PE + 

Participantes 

 
Computador 
Datashow 
“slide “ c/título 
“Apresentação” 

 
Acordo de 

Boa 
Convivência 

Levantamento de : 
O Que devemos fazer? 
O Que devemos evitar? 
...... 
Cabide de Ideias 

Coordenador 
Geral ou 01 
membro da 
Equipe PE 

Computador 
Datashow 
“slide” c/ título “Acordo 
de Boa Convivência” 

 
Apresentaçã
o  Objetivos 

PE 

Apresentação  de: 
O que é Pastoral do Empreendedor 
O que não é Pastoral do 
Empreendedor 
Missão / Valores 

 
Coordenador 

Geral  

Computador 
Datashow 
“03 slides”  
apresentação PE 
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Atividade O que será realizado Pessoa 
Responsável 

Recursos Mínimos 

Apresentação de 
Tema do Encontro: 

”Crise Atual e a Ética 
Cristã a favor do 
crescimento de 

todos”. 

Desenvolvimento do tema com 
pistas sobre: 
 
O que é importante em situação 
de crise? 
O que cada um tem feito para se 
organizar e preservar negócios? 

Palestrante 
Convidado (a) 

Computador 
Datashow 
“slides“ c/  trechos 
bíblicos e tópicos 
da palestra 
 

Oficina em grupos / 
duplas 

Perguntas norteadoras: 
(baseados nos princípios cristãos como 
podemos transformar crise em 
oportunidade?)  

1) Quais os Desafios e 
Oportunidades atuais?     

2) O que podemos melhorar?  
3) O que ainda não estamos 
vendo? O que acrescentar?  

 
Palestrante 

Convidado (a) 
Ou  

01 membro da 
Equipe 

01 folha de flip-
chart para cada 
grupo 
 
Canetas pilot 
coloridas 

Parada para café / 
WC/ Cantos 

Integração  participantes e equipe 
da PE por atividade livre do café 

Secretaria/ 
Animação/Liturgi

a 

Café,  bolacha etc. 
Cantos impressos 

Exemplo de Roteiro para  Encontros da 
Pastoral do Empreendedor  
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Pastoral do Empreendedor  

Atividade O que será realizado Pessoa 
Responsáve
l 

Recursos Mínimos 

Apresentação  de 
Feedback 

participantes 

Explicação por representante 
conclusão da equipe 

Fixação de folha de Flip-chart 
na parede 

 
Fechamento de Objetivo do 

Encontro 
O que será feito a partir de 

agora ?  Compromisso 
participantes  

 
Palestrante 

 
Fita crepe  para fixação de 
folha flip-chart na parede 

Avaliação Encontro 
Muito Satisfeito/ 

Satisfeito/ 
Insatisfeito 

 
O que  gostaram? O que 

sugerem para o nosso próximo 
encontro? 

 
Coordenad

or Geral 

Cartaz  “Avaliação“ e cartaz 
“Cabide de Ideias” / 
canetas pilot 

 
Próximos passos / 

Cronograma/ 
Oração Final 

 

 
Avisos gerais / Apresentação de 
Calendário de próximas 
atividades / Oração do 
Empreendedor 
 

Coordenad
or Geral ou 
01 membro 
da Equipe 

Computador 
Datashow 
“slides“ c/ cronograma e 
oração do empreendedor 

Exemplo de Roteiro para  Encontros da 
Pastoral do Empreendedor  
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PARTE VI 
 

 
 MODELOS   / SUGESTÃO 

 

Encontros  
Pastoral do Empreendedor  
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ENCONTRO  1  

Tema:  “Propósitos da Pastoral do Empreendedor” 
 

Procedimentos Iniciais  e  que poderão ser utilizados em 
todos os encontros : 

 

• 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 aos participantes que se 
apresentem dizendo como soube de nossos 
encontros.  

 

 

Encontros  
Pastoral do Empreendedor  
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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. 
 
Coleta de outras intenções – participantes 
Oração do 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. 
Fundamentação Bíblica  Gn 1, Gn 2, 1-4 
Os seres humanos são criados  segundo o Plano de Deus..  Ele quer 
que sejamos parceiros de seu s Projetos.  
 
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). 

 

Encontros  
Pastoral do Empreendedor  

ENCONTRO  1  
Tema:  “Propósitos da Pastoral do Empreendedor” 
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3. Perguntas para Reflexão (Agir) 
 
• Sabendo agora o que é a Pastoral do Empreendedor e 

refletindo sobre os textos citados, você estaria disposto a 
assumir este compromisso de Parceiro nos Projetos de Deus? 
Por quê? 

 
• Quais dos pontos colocados acima poderiam servir para 

convidar outros empreendedores a participarem de nossos 
encontros? 
 

• Como você pessoalmente tem buscado melhorar a sua 
espiritualidade para ações concretas  e compartilhamento  
com outros empreendedores? 

 
Para maiores informações sobre a Pastoral do Empreendedor 
procurar  no site : www.pastoraldoempreendedor.org.br 

 
Compromisso. Ação concreta. Em sintonia com Deus. 

 
4. Testemunho (Celebrar e Avaliar) 
 
5. Avisos – Data de Próximo Encontro 
 
6. Oração Final e despedida 

Encontros  
Pastoral do Empreendedor  

ENCONTRO  1  
Tema:  “Propósitos da Pastoral do Empreendedor” 
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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. 

Coleta de outras intenções – participantes 

Oração do Espírito Santo 

 

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. 

Fundamentação Bíblica  Lc 19, 11-26; Mt 25 ,  14-30 

O empreendedor colabora com a Economia de sua  Cidade,  seu 
Estado e seu País, proporcionando Oportunidades de uma vida 
melhor, mais saudável para  seus concidadãos, por meio de uma 
distribuição de renda mais justa, onde a miséria não seja  “mais do 
que cicatrizes em nossa História”. 

Encontros  
Pastoral do Empreendedor  
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Tema:  “Princípios Cristãos” 
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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. 
 

3. Perguntas para Reflexão (Agir) 

• Sabendo das circunstâncias do ambiente de trabalho em que atuo 
como estou conduzindo meus negócios? 

• O que poderia mudar quanto pessoa que sente alegria, dores  e 
esperanças  e  depois  aplicar na  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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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 . 

Coleta de outras intenções – participantes 

Oração do Espírito Santo 
 

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”. 
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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 ? 

• Como consigo fazer bem meu papel de empreendedor cristão  
em harmonia com a minha família  (sendo pai ou mãe,  esposo 
(a), filho (a) etc.?  

 

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  
Pastoral do Empreendedor  
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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. 

Coleta de outras intenções – participantes 

Oração do Espírito Santo 

 

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

Fundamentação Bíblica : Mc  6, 34-42;  Gn 12-1,2; Mc 6, 37-44 

Deus diz para seguirmos em frente, porém sem esquecermos da 
nossa responsabilidade com o planeta e com o desenvolvimento 
sustentável. 

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 ? 

• Como você  tem atuado  de forma concreta para  buscar 
informações a respeito dos reais benefícios e consequências de 
novas formas propostas  do mundo moderno? 

Compromisso. Ação concreta. Em sintonia com Deus. 

 

Encontros  
Pastoral do Empreendedor  

ENCONTRO  4 
Tema:  “A Ciência e a Tecnologia” 

40 



 
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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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. 

Coleta de outras intenções – participantes 

Oração do Espírito Santo 
 

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. 

Fundamentação Bíblica: Mc. 11, 20-24.  

A oração é o canal aberto que possuímos de diálogo com Deus e a fé é 
o combustível que nos impulsiona, 

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

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

Encontros  
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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. 
 

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? 

• Como vivo minha espiritualidade no no dia a dia? Tenho espaço para 
rezar na minha agenda  de 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 

Encontros  
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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. 

Coleta de outras intenções – participantes 

Oração do Espírito Santo 
 

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). 
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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? 

• Como qualifico minha relação com meu  (s) colaborador  (es) ? 

 

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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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. 

Coleta de outras intenções – participantes 

Oração do Espírito Santo 
 

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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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? 

• Quanto a minha relação com as questões ambientais tem 
revertido em  caminhos e atitudes práticas  e concretas? 

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 

Encontros  
Pastoral do Empreendedor  

ENCONTRO  7 
Tema:  “O Empreendedor e   a Ecologia” 
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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. 

Coleta de outras intenções – participantes 

Oração do Espírito Santo 
 

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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3. Perguntas para Reflexão (Agir) 

• Qual o significado de formar conteúdos segundo a DSI? 

• Qual a função do Empreendedor  cristão na criação de 
conteúdos? 

• Tenho tempo para leitura. buscar novas fontes e outros 
conhecimentos para gerir  melhor os meus negócios ? 

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 

Encontros  
Pastoral do Empreendedor  

ENCONTRO  8 
Tema:  “O Empreendedor na Formação de 

Conteúdos” 
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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. 

Coleta de outras intenções – participantes 

Oração do Espírito Santo 
 

2. Estudo do Tema –  O Empreendedor e as Parcerias Estratégicas 
(Networks).   Ver e Iluminar 

As parcerias estratégicas são muito utilizadas nas empresas para 
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. 

Fundamentação Bíblica: Salmos 13  (12); 37, 3-5;  Rm.5, 3-5;  Fil. 4, 6-7; Tg. 
5, 7, 7-11; 1 Pd. 5, 6-7. 

Esperança no Senhor e  Calma.  Saber esperar no Senhor não se traduz 
em inércia frente às dificuldades, mas na continuidade do trabalho 
tendo a confiança ilimitada no Poder de Jesus e na sua presença junto  a 
nós  e das nossas dificuldades. 

Encontros  
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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. 

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? 

• Como me vejo atuante na preservação da pessoa  e  dos valores 
sociais? 

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 

Encontros  
Pastoral do Empreendedor  

ENCONTRO  9 
Tema:  “O Empreendedor e as Parcerias 

Estratégicas” 
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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. 

Coleta de outras intenções – participantes 

Oração do Espírito Santo 
 

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 

Fundamentação Bíblica: Dt. 28, 12;  Jo . 10,10; Ex. .3, 7-8. 

O Cristão não está só nesta caminhada. Deus prometeu a quem 
trilhasse o caminho, obedecendo  os seus mandamentos, abundância 
e bênçãos  sobre todos os trabalhos realizados em suas mãos. 

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. 

Encontros  
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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? 

• Como você se vê em relação  ao empreender para uma vida de 
abundância e com partilha? 

 

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 

Encontros  
Pastoral do Empreendedor  
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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. 

Coleta de outras intenções – participantes 

Oração do Espírito Santo 
 

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. 

Fundamentação Bíblica: Js.2, 1-21;  Lc. 14, 28-32. 

Não basta  só ter boa intenção e vontade de fazer, é necessário 
planejar.  Se protelada esta  forma organizada  e burocrática de  fazer  
acontecer ao longo do tempo podem se tornar  grandes pedras no 
caminho. 

Encontros  
Pastoral do Empreendedor  

54 

ENCONTRO  11 
Tema:  “O Empreendedor e a Economia Sustentável” 



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.  
 

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? 

• Como tenho me dedicado para as atividades planejadas e evitar 
afastamento da sustentabilidade consciente e responsável? 

 

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 

Encontros  
Pastoral do Empreendedor  

ENCONTRO  11 
Tema:  “O Empreendedor e a Economia Sustentável” 
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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. 

Coleta de outras intenções – participantes 

Oração do Espírito Santo 

 

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”. 

Encontros  
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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? 

• Como eu tenho atuado para  a busca de soluções que preservem 
a dignidade e o respeito às pessoas considerando seu principal 
talento? 

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 

Encontros  
Pastoral do Empreendedor  
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ENCONTRO  12 
Tema:  “O Empreendedor e a  Multiplicação de 
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PARTE VII 
 

 
 INDICAÇÕES   PARA  LEITURA 

 E  
ESCUTA 
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LIVROS 

• As sete virtudes do Líder Amoroso (Pe. Joãozinho) 
• O Papa e o Executivo (Andreas Widmer) 
• DSI – Doutrina Social da Igreja 
• Construindo  um Vencedor ( Daniel Godri Jr.) 
• Um Deus Vivo  Um Deus  Vivido ( Daniel Godri Jr.) 
• Empreendedores Católicos (Everton Barbosa) 
• As 25 Leis Bíblicas para o Sucesso (Willian Douglas) 
• Empreendedorismo e a Tradição Católica (Frei John  Flynn) 

 

Encontros  
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ESCUTA 

Httpp://www.youtube.com/watch – Pregações 
Frei Rogério 

 

±  minisermao  - Pe. Joãozinho 
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