
Apresentação & Lançamento



Origens

Frei Rogério Soares
OdeM – Ordem Mercedária
Técnico em Contabilidade sempre com foco na 
Administração

“Percebemos que os empreendedores estavam 
sem um pastor para guiá-los dentro da nossa 
Igreja”

Pe João Carlos Almeira (Pe Joazinho) 
SCJ (Sagrado Coração de Jesus)

Ordem dos Mercedários – 800 anos
São Pedro Nolasco – “obra das mercês” – obra de redenção
Nossa Senhora das Mercês – Padroeira da Pastoral do Empreendedor



Referências

Marcos 6,34: “Jesus olhou para o
povo e sentiu compaixão, pois
eram como ovelhas sem pastor”

Marcos 16,15: Jesus nos manda:
“levar o evangelho a toda
criatura”

 Diretrizes da Ação Evangelizadora nº 117 (CNBB 2011-2015):
“Tarefa de grande importância é a formação de pensadores e pessoas que
estejam em níveis de decisão, evangelizando, com especial atenção e
empenho ‘os novos areópagos’ (...) O terceiro areópago liga-se à 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 nesses meios”.



Linha do tempo

Algumas datas:

2010 – Encontro de Marketing Católico (IBMC) no Rio de Janeiro com Palestras do Pe Joazinho e 
Cyrille Schneider

2011 – Show do Pe Joazinho na Paróquia Nsa Senhora da Luz em Salvador 
– 1º encontro de Empreendedores Católicos com lançamento do livro “As sete virtudes do 

Líder Amoroso”
– Nome Pastoral do Empreendedor é oficializado

2013 – Dom Murilo S.R. Krieger, scj, Arcebispo de Salvador (BA) chancela a Pastoral do 
Empreendedor

– São José do Rio Preto (Paróquia Nsa Sra do Brasil)

2014 – Website Oficial da Pastoral do Empreendedor

2017 – 1º Encontro Nacional da Pastoral do Empreendedor



Abrangência Nacional (2017)

São Paulo – SP (3 Paróquias)
• Santuário São Judas Tadeu – Jabaquara
• Paróquia Imaculada Conceição – Ipiranga
• Paróquia Imaculado Coração de Maria - Campo Limpo

São José do Rio Preto – SP (2 Paróquias)
• Paróquias Nossa Senhora do Brasil
• Paróquia Menino Jesus de Praga 

Sorocaba – SP
Curitiba – PR (Arquidiocese) 
Marília – SP
Bacabal – MA
Cuiabá – MT
Salvador – BA (5 paróquias)



Coordenação Nacional 2017-2019

• Coordenador: Ricardo Vencato

• Vice Coordenador: Daniel Godri Júnior

• Secretário: Edson Gatto

• Tesoureiro: Gilberto José do Carmo Batista

• Planejamento Estratégico: Izabel Cristina Lara Stevanatto

• Comunicação: Iracema Pinto de Souza 
• Assessoria de Comunicação: Patrícia Maria da Silva 
• Assessoria de Expansão: Cyrille Joachim Schneider

• Diretor Espiritual: Frei Rogério Soares de Almeida Silveira 
• Assessor Espiritual: Pe. Joãozinho, scj – João Carlos Almeida



Orientação

Carta do Dom Murilo para 1º Encontro Nacional da PE.

“Caro Frei Rogério,

Caros participantes do 1º Encontro da Pastoral do Empreendedor.
Alegro-me com vocês pela realização deste Encontro, que lhes
possibilitará colocar em
comum ideais, experiências e conquistas em prol de um mesmo
objetivo: ser uma presença de Jesus Cristo, Bom Pastor, no mundo
dos empreendedores.
Como estarão reunidos em nome de Jesus, Ele estará aí, no meio de
vocês, ao longo de
todo Encontro.

Para iluminá-los, lembro-lhes uma observação de Santo Agostinho:
Há pessoas que desejam saber só por saber, e isso é curiosidade;
outras, para alcançarem fama, e isso é vaidade;
outras, para se enriquecerem com a sua ciência,
e isso é um negócio torpe;
outras, para serem edificadas, e isso é prudência;
outras, enfim, para edificarem os outros, e isso é caridade.
Deus os abençoe e Nossa Senhora Aparecida interceda por vocês!”

Dom Murilo S.R. Krieger, scj - Arcebispo de São Salvador da Bahia - Primaz do Brasil



Premissas Estratégicas

Missão Estratégica:

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 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 a comunidade. Fé. Comunhão. Humildade. Gratuidade no servir.

Compaixão. Respeito a dignidade humana. Cuidado com o Empreendedor.

Objetivo geral:

Acolher, cuidar e evangelizar o empreendedor para vivificar o Reino de Deus.

Objetivos específicos:

Fomentar a vivencia na 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 partilha sobre a palavra de Deus e a ética Crista. Conscientizar os

empreendedores de que o empreendedorismo e cristianismo podem caminhar juntos.



5 P’s da Pastoral do Empreendedor

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

II. 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 e que está
4.condensado na Doutrina Social da Igreja;
5.Formar uma família de empreendedores na Igreja Local

(paróquia/diocese).



5 P’s da Pastoral do Empreendedor

III. PRÁTICAS:
1.Santa Missa com Empreendedores;
2.Reuniões semanais de estudos (livros e documentos da igreja,

testemunhos, estudo da Bíblia);
3.Palestras abertas para toda a comunidade;
4.Encontro de Empreendedores Católicos;
5.Retiros de Empresários;
6.Momento de oração nas empresas com: Bênçãos das

Empresas ou Rezar o Terço nas empresas;
7.Tudo tendo uma linguagem própria para a linguagem do

universo dele, empreendedor, mas com foco na evangelização.
8.Para angariar esse público é preciso muita comunicação nas

missas, materiais impressos, cartazes na paroquia, redes
sociais, falar nos programas de rádio e TV da paróquia. O
segredo é repetição: falar em todas as missas das reuniões.
Divulgar massivamente.



5 P’s da Pastoral do Empreendedor

IV. PASTOR REFERENCIAL: 
Nacional (Dom Murilo), Regional (Bispo da Diocese), Local 
(Padre da Paróquia).

V. PLANEJAMENTO: 
Coordenação Nacional, Coordenação Local, Cronograma de
Ações, padronização de materiais (desenvolver subsídios de
estudos e unificar identidade visual: logomarca, site, estrutura
da reunião, oração, camiseta, uso das redes sociais etc).



O que é ?

 Uma pastoral da Igreja, com uma missão específica: cuidar
pastoralmente dos empreendedores.

 Um espaço onde possam ser acolhidos e compreendidos, onde
suas buscas e anseios sejam contemplados.

 Um lugar de acolhida e vivência da Palavra de Deus com
linguagem e dinâmica próprias do mundo do
empreendedorismo.

 Ligada diretamente à paróquia e 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.



O que não é !

• Não é só voltada para a empresa, mas 
principalmente para o empreendedor

• Não é uma associação como ADHONEP ou ADCE

• 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 Lions e Rotary

• Não é uma espécie de maçonaria católica

• 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

• Não somos agência de consultoria

• Não é associação de classe

• Não é instituição de caridade

• Não é Associação de Empresários Anônimos e de 
Autoajuda

• Não é uma instituição financeira

• Não é um grupo de benfeitores

• Não é um movimento com espiritualidade 
específica

• Não é empresa ou cooperativa

• Não é escola de empreendedorismo

• Não é um lugar de autopromoção

• Não pode ser remunerado

• Não é agência de empregos

• Não é local de comércio

• Não resolve problemas de empresa

• Não é espaço político partidário

• Não é um mero grupo de encontros sociais

• Não é uma entidade representativa dos 
empreendedores



Princípios de Empreendedorismo Cristão

• Perspectiva de Cristo para a criação, manutenção e sucesso no negócio e
profissão;

• Conhecendo o seu interior para a contribuição do mundo externo;

• Priorização do que realmente tem valor;

• Saber lidar com o tempo (um passo de cada vez). O sucesso de amanhã
começa hoje;

• Humildade. Saber reconhecer os erros e aconselhar-se com pessoas que
comungam dos mesmos princípios e valores cristãos;

• Realizar alianças e parcerias que elevem a Deus, ou seja, respeito pela ética
cristã e a responsabilidade socioambiental;

• Utilizar a boa "escuta" para se comunicar bem e a favor do crescimento de
todos;

• Servir para: promover a dignidade; resgatar a espiritualidade, princípios e
valores;

• Criar oportunidade para que todos possam empreender; trocar experiências;
praticar a paz e o bem.



O que faz?

 Evangelização entre os empreendedores.

 Proclama-se 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 Palavra de Deus é rica em fatos, orações,
histórias, parábolas e instruções que bem interpretadas se
tornam recursos de sabedoria para o empreendedor nos seus
momentos de decisão.

 A Pastoral, também, fomenta no empreendedor a
espiritualidade, ensinando-o a orar com os acontecimentos do
cotidiano e ter uma postura de fé diante dos obstáculos.

 Para isso, realizam-se missas com homilias e orações
direcionadas aos empreendedores, bem como retiros de finais
de semana e reuniões semanais, com estudos da Palavra.



Como lançar na minha Paróquia?

Fase I: Movimento Espontâneo

1. Reunir um grupo de empreendedores e empresários interessados

2. Promover eventos entre empresários católicos

Fase II: Estruturação da Pastoral

1. Procurar o Pároco ou Bispo e pedir apoio espiritual

2. Com apoio do “Pastor Referencial”, realizar encontros regulares

3. Estruturar uma pequena equipe de coordenação para organização dos
eventos e ser referente para Coordenação Nacional da PE.

4. Criar modelos locais de atividades para empreendedores

5. Criar um cronograma anual de encontros

6. Organizar eventos abertos a todos os empresários para promover a
Pastoral do Empreendedor

7. Interagir com a Coordenação Nacional para trocar experiências e
receber orientações estratégicas.



Vídeos de Referências

Bem Vindo Romeiro - Conheça a Pastoral do Empreendedor – TV Aparecida - 13/12/17
https://youtu.be/QMNj-qQkGNM

O que é Pastoral do Empreendedor – Pe Joazinho
https://youtu.be/eI0Y-i50naU

Pastoral do Empreendedor realiza encontro nacional em SP – Rede Vida - 02/11/17
https://youtu.be/dlrk-7uMglw

https://youtu.be/QMNj-qQkGNM
https://youtu.be/eI0Y-i50naU
https://youtu.be/dlrk-7uMglw


Contatos

Email: coordenacaope2017@gmail.com

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

Cyrille Schneider
Email: cyrille.schneider@cbspartners.com.br

WhatsApp: 11 989 389 669

mailto:coordenacaope2017@gmail.com
http://www.pastoraldoempreendedor.org.br/

