
 

A Pastoral do 

Empreendedor e 

seus inícios.  

Sua identidade 

e Missão  





A Fundação da Pastoral do 
Empreendedor 

• A Pastoral do Empreendedor é uma ação da 
Igreja, de acolhida e evangelização, para todos os 
empreendedores, pequenos e grandes. Foi 
fundada em 2011 pela inspiração de Frei Rogério 
Soares com um grupo de empreendedores e a 
colaboração de Pe. Joãozinho, em Salvador – BA. 
“A Pastoral nasceu a partir do Documento 94, 
Diretrizes Gerais para Nova Evangelização 2011 -
2015, onde a Igreja pede claramente que se faça 
uma ação pastoral junto aos novos areópagos, e 
um deles são os empreendedores”.  
 



Documento 94 
• “Tarefa de grande importância é a formação de pensadores e pessoas que 

estejam em nível de decisão, evangelizando, com especial atenção e 
empenho, os ‘novos areópagos’. Um dos primeiros areópagos é um mundo 
universitário. Uma consistente pastoral universitária é necessidade em 
quase todas as Igrejas Particulares, quanto mais nos empenharmos em 
conscientizar e capacitar nossos leigos, a partir de sua própria profissão, no 
empenho do diálogo, fé e razão, estaremos animando sua vocação no 
mundo e conseqüentemente auxiliando na melhoria da sociedade. Outro 
urgente areópago está no mundo da comunicação. Tornam-se inadiáveis 
mais investimentos tecnológicos e qualificação de pessoal para o uso 
adequado dos meios de comunicação, uma ousada pastoral de 
comunicação, garantindo a presença da Igreja no diálogo com a 
mentalidade e cultura contemporâneas, à luz dos valores do evangelho. O 
terceiro areópago liga-se a presença pastoral junto aos empresários, aos 
políticos, aos formadores de opinião, no mundo do trabalho, dirigentes 
sindicais e comunitários, disponibilizando e formando pessoas que se 
dediquem a ser presença significativa nestes meios. Cabe também 
incentivar a Pastoral da Cultura, viva e atuante, através de centros culturais 
católicos e de projetos que visem atingir os núcleos de criação e difusão 
cultural.” 
 



Quando tudo começou... 

• Seguindo essa ótica, realizamos, em Salvador, o I 
Encontro de Católicos Empreendedores, em 26 
de novembro de 2011. Já em fevereiro de 2012 
chamamos tal iniciativa de Pastoral do 
Empreendedor. Vimos que os empreendedores 
tinham sede de Deus e uma vontade imensa de 
serem olhados pela Igreja. Víamos que os 
empreendedores estavam como ovelhas sem 
pastor. Hoje podemos dizer que há espaço no 
coração da Igreja para todos aqueles que se 
sentem vocacionados ao empreendedorismo. 
 



A Missão da Pastoral do 
Empreendedor 

• A Principal missão da Pastoral do Empreendedor 
é cuidar daqueles que cuidam de muita gente, os 
empresários e empreendedores. São eles que 
cuidam dos empregados do nosso País, dos 
clientes e fornecedores, recolhem nossos 
impostos e quando chegam em casa devem 
cuidar das suas famílias. E quem cuida deles? 
Havia essa lacuna na Igreja. Os empreendedores 
eram como ovelhas sem pastor. As vezes até mal 
vistos por serem pessoas que lidam com dinheiro 
e lucro, como se isso fosse algum pecado. 
 



Visão negativa sobre os negócios 

•  No passado alguns empreendedores se achavam 
indignos de participar das celebrações litúrgicas 
ou até excluídos porque eram homens e 
mulheres de negócios. Isso deu-se por uma má 
interpretação da Palavra e de algumas  
recomendações da Igreja da Idade Média. Há 
também a ideia de que se alguém cresce 
financeiramente é porque explora os mais 
pobres, fruto de um marxismo cultural. Hoje 
vemos que tudo isso é injusto, pois é graças aos 
empreendedores que a economia se movimenta, 
cresce e gera empregos”. 



• Muitas vezes os empresários e 
empreendedores só são lembrados nas festas 
dos padroeiros, para ajudar com recursos, 
patrocinar os livretos de cantos, a 
ornamentação, os fogos. Nunca são chamados 
para uma celebração litúrgica ou um 
momento de oração, não eram vistos como 
filhos de Deus e pessoas de fé.  

 



Fé e empreendedorismo 

• Sabe-se que a fé é uma dimensão essencial para 
quem faz negócios. Alimentar a fé, portanto, é 
fundamental para quem precisa correr ricos 
todos dos dias e ousar nos seus 
empreendimentos. A Pastoral do Empreendedor 
cria espaços que favorecem uma maior vivência 
da espiritualidade do empreendedor, dando-lhe 
condições de se fortalecer no amor de Deus e na 
vivência do Evangelho. Quando o empreendedor 
é evangelizado e sente-se filho amado de Deus, 
torna-se um missionário e buscará evangelizar 
todos aqueles que ele cuida.  
 



Fé humana e fé divina 

• Costumo dizer que fé tem tudo a ver com 
empreendedorismo. Fé é a nossa capacidade de crer 
em realidades que ainda não vemos e também é a 
força divina que nos move para alcançamos altos voos. 
O empreendedor, por sua vez, é um sonhador, movido 
por uma força interior muito grande e acredita nos 
sonhos mesmo sem ter todas as respostas, por isso ele 
se lança, se arrisca, ousa. Agora imagina essa força 
humana unida à força divina, à ação do Espírito Santo? 
Fé, dom de Deus, junto com a fé humana, inerente à 
toda pessoa. É a junção perfeita, é tudo que os 
empreendedores precisam e isso a Igreja tem para dar. 
 



A Importância da Pastoral do 
Empreendedor 

• Diante de todo esse cenário, a Pastoral do 
Empreendedor, a fim de acolher e colaborar  
no crescimento espiritual do Empreendedor, 
por meio dos ensinamentos deixados por 
Cristo, a grande riqueza milenar da igreja e 
seu magistério e o exemplo de tantos santos e 
santas.  

 



Trechos do primeiro documento de 
constituição da Pastoral do 

Empreendedor  

• Sendo assim, a Pastoral montará uma 
estrutura organizada e apta a ser instalada em 
qualquer comunidade que tenha interesse na 
sua implantação. Desta forma, deverão ser 
organizados grupos de trabalho para atender 
as diversas demandas: equipe de secretaria, 
finanças, liturgia e eventos, comunicação e 
marketing.  

 



 

• Por outro lado, os empreendedores 
necessitam se desapegarem da sua suposta 
autossuficiência, vivenciar a humildade cristã 
e aceitar a verdade de que são instrumentos 
da Obra Divina e não a própria divindade.  

 



• A Pastoral do Empreendedor pretende ser um 
espaço de acolhimento e fortalecimento da fé 
Cristã nos empreendedores, a fim de que eles 
possam superar os seus desafios tendo Jesus 
como referência de sucesso. Fortalecer um 
círculo virtuoso de trabalho digno, riqueza e 
prosperidade, recolocando Deus como centro 
da vida humana e o ser humano como o 
elemento mais precioso no processo 
produtivo.  

 



• A Igreja tem muito a oferecer, tanto na acolhida, 
nas celebrações e nos ensinamentos. A Doutrina 
Social da Igreja é um completo conjunto de 
documentos voltados para o mundo dos 
negócios, visão de mercado, ética, globalização, 
orientações prática para o mundo da justiça 
social. O nosso Magistério oferece uma 
interpretação segura da Palavra de Deus e nos 
traz a riqueza de uma tradição de dois mil anos. A 
Santa Missa é ponto alto da nossa vida humana e 
espiritual e o espaço para darmos sentido 
elevado ás nossas atividades empreendedoras. 
 



Como implantar a Pastoral do 
Empreendedor 

• Como toda pastoral, a Pastoral do Empreendedor 
deve acontecer no âmbito Diocesano ou 
Paroquial. Dessa forma, o primeiro passo é reunir 
um grupo de empreendedores interessados em 
evangelizar outros empreendedores e buscar o 
pároco ou o bispo local. Com a autorização do 
pároco ou do bispo, é hora de conhecer as 
diretrizes da PE por meio do site 
www.pastoraldoempreendedor.org.br . Em 
seguida, fazer o cadastro do grupo no mesmo 
site, com nome do clérigo responsável, nome da 
paróquia, da diocese e da cidade, etc.. 
 

http://www.pastoraldoempreendedor.org.br/


• Com o grupo formado e o apoio do pároco, nasce 
um núcleo da Pastoral do Empreendedor, que 
tem a missão de pastorear os empreendedores 
da comunidade. Muitas vezes pensamos nos 
empreendedores apenas na hora de colaborar 
financeiramente com a paróquia, mas a PE tem 
outra intenção, evangelizar, dar aos 
empreendedores. Buscar nos Evangelhos luzes 
para alimentar a vida espiritual do 
empreendedor.  

 



O faz a Pastoral do Empreendedor 

• Dessa forma, o núcleo da PE tem como meta realizar 
atividades e eventos focados nos empreendedores, como 
por exemplo, encontros abertos semanais ou quinzenais, 
onde os empreendedores tenham um lugar para escuta da 
Palavra e troca de experiências, propor retiros espirituais 
com temas voltados para a vida e o contexto dos 
empreendedores, mini-palestras com palestrantes 
católicos, celebrações de Missas para empreendedores, 
encontros de católicos empreendedores, bênçãos e orações 
nos empreendimentos, 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. 
 



Documento de Constituição - Salvador 

• MISSÃO (razão de ser da Pastoral) 
• Fomentar nas pessoas com perfil empreendedor, a confiança ilimitada em Deus e a ética cristã, tendo Jesus como referência de sucesso. 
•   
• VISÃO 
• Propagar a iniciativa da Pastoral em todas as Dioceses para os empreendedores, semeando a Boa Nova da vivência do amor Cristão. 
•   
• VALORES 
• Gratidão à Deus, aos predecessores e a comunidade. 
• Fé. 
• Comunhão. 
• Humildade. 
• Gratuidade no servir. 
• Ética cristã. 
• Compaixão. 
• Respeito à dignidade humana. 
• Cuidado com o Empreendedor. 
•   
• OBJETIVO GERAL 
• Acolher o empreendedor e evangelizá-lo para vivificar o Reino de Deus. 
•   
• OBEJTIVOS ESPECÍFICOS 
• Fomentar a vivência da fé cristã católica na vida do empreendedor/empresário e em seus empreendimentos. 
• Proporcionar aos empreendedores um ambiente favorável e fecundo ao seu desenvolvimento espiritual. 
• Estimular a reflexão e partilha sobre a Palavra de Deus e a ética cristã. 
• Conscientizar os empreendedores de que empreendedorismo e cristianismo podem caminhar juntos. 
• Promover o crescimento e o desenvolvimento da Pastoral do Empreendedor, levando a iniciativa à outras dioceses e paróquias. 
•   

 



• MISSÃO (razão de ser da Pastoral) 

• 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 Pastoral em todas as 
Dioceses para os empreendedores, semeando 
a Boa Nova da vivência do amor Cristão. 

•   

 



• VALORES 
• Gratidão à Deus, aos predecessores e a comunidade. 
• Fé. 
• Comunhão. 
• Humildade. 
• Gratuidade no servir. 
• Ética cristã. 
• Compaixão. 
• Respeito à dignidade humana. 
• Cuidado com o Empreendedor. 

 



• OBJETIVO GERAL 
• Acolher o empreendedor e evangelizá-lo para vivificar o Reino de Deus. 
•   
• OBEJTIVOS ESPECÍFICOS 
• Fomentar a vivência da fé cristã católica na vida do 

empreendedor/empresário e em seus empreendimentos. 
• Proporcionar aos empreendedores um ambiente favorável e fecundo ao 

seu desenvolvimento espiritual. 
• Estimular a reflexão e partilha sobre a Palavra de Deus e a ética cristã. 
• Conscientizar os empreendedores de que empreendedorismo e 

cristianismo podem caminhar juntos. 
• Promover o crescimento e o desenvolvimento da Pastoral do 

Empreendedor, levando a iniciativa à outras dioceses e paróquias. 
•   

 



Os quatro pilares da Pastoral do 
Empreendedor  

 
• 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). 

  

 



Perfil do empreendedor católico 
 

• 1 - Vive seu ser empreendedor na presença de Deus  
• 2 - Busca inspiração e alimenta a alma na Palavra de Deus 
• 3 - Dedica um tempo de seu dia para oração pessoal 
• 4 - Frequenta as Missas dominicais e festas de guarda  
• 5 - Vida de fé e vida nos negócios se coincidem  
• 6 - Sente-se chamado a melhorar o mundo por meio de seu 

empreendimento  
• 7 - Pratica a justiça e a honestidade em todas suas ações e relações  
• 8 - Tem Nossa Senhora como intercessora e mãe amorosa  
• 9 - Valoriza a família e dedica tempo de qualidade a ela  
• 10 - Dedica um tempo de descanso e lazer para renovar suas 

energias  
 



Crenças limitantes de católicos 

• 1 - Dinheiro é sujo 
 
2 - Lucro é usura 
 
3 - Sou pecador, não mereço crescer 
 
4 - Não sou digno das bênçãos de Deus 
 
5 - Devo fazer caridade, inclusive com meu empreendimento 
 
6 - Rico explora pobre. Ficou rico porque fez algo errado 
 
7 - Investimento é para quem tem dinheiro 
 
8 - Dinheiro não traz felicidade 
 
9 - Dinheiro é a raiz de todo mal 
 
10 - Ter muito dinheiro vai me tornar menos Espiritual 
 


