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O que é a Pastoral do Empreendedor? 
 

É uma pastoral da Igreja, com a missão de cuidar pastoralmente dos 

empreendedores.  

 

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.  

 

Aqui na Paróquia Imaculada Conceição a Pastoral do Empreendedor acolhe os 

empreendedores para a vivência da Palavra de Deus, com linguagem e dinâmica 

próprias do mundo do empreendedorismo. A Pastoral do Empreendedor diferente 

de uma associação de empreendedores católicos ou algo parecido, ela está 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. 
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O que faz a Pastoral do Empreendedor? 
 

Por meio da contribuição do Orientador Espiritual será realizada a evangelização entre 

os empreendedores.  

 

A Palavra de Deus, orações, histórias, parábolas e instruções 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 mensais, com 

palestras de empreendedorismo. 
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Outras atividades de ajuda ao Empreendedor: 
 

 

Palestras de empreendedorismo para fortalecimento profissional; 

Troca de experiências; 

Oficinas; 

Profissionais voluntários de apoio – coaching profissional; 

Retiros. 

 

Quem , Quando e Onde serão os encontros da Pastoral do 

Empreendedor? 
 

Você empreendedor que teve a iniciativa de um negócio próprio, que pensa em iniciar um 

negócio ou que exerce a função de gestor de empresas, não pode perder o Encontro 

mensal da Pastoral do Empreendedor. 

 

Local: Paróquia Imaculada Conceição, 993 – Ipiranga - São Paulo 

Data: todo segundo sábado de cada mês, às 10h no Auditório da PUC. 

 

Nossa missão: fomentar nas pessoas com perfil empreendedor, a confiança 

ilimitada em Deus e a ética cristã, tendo Jesus como referência de sucesso. 
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Objetivos Gerais 

  Promover a dignidade da pessoa; 
 

   Identificar por atividades simples maneiras de resgatar princípios e  

      valores essenciais para  atuar como empreendedor que vivifica o Reino  

      de Deus. 
 

 Buscar formas de se fortalecer e de se doar como empreendedor, ou seja, 

cuidando e respeitando os talentos daqueles que os cercam. Dom que lhes 

foram dados gratuitamente por Deus e que em sua missão compartilha de 

forma evangelizadora . 
 

 Praticar a paz e o bem. 
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 Compreender quais os fatores determinantes para a auto-motivação, 

encorajamento para os desafios atuais e tornar-se agente de mudanças 

essencial para assumir o seu papel social; 

 

 investigar os principais desafios do empreendedor em relação a crise de 

valores na contemporaneidade; 

 

 Preservação da vida e do meio ambiente. 

 

Objetivos gerais 
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Metodologia 
 
Para aprofundamento espiritual: 

Orações, músicas, dinâmicas de introspecção, reflexões de textos bíblicos, missas 

específicas e retiros. 

 

Para fortalecimento pessoal, profissional/empresarial: 

 15 min - Palestras com foco empreendedor; trabalho cooperativo, network, 

fortalecimento de imagem/marca , meioambiente etc. (Convidados voluntários) 

 15min - Treinamento/dinâmicas/oficinas simples, de forma participativa a fim de 

facilitar o entendimento e aplicação, mediante a exemplos de vida e pistas de ação. 

 

Forma de Participação de Empreendedores: Individual, em pares e/ou equipes 

(dependendo do número de pessoas) para exposição de realidade atual e desejada, 

construção de planos de ação. 

 

Coordenadores e Pe apoiador (sempre que presente) atuarão como moderadores para 

que os objetivos finais sejam atendidos. 
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a) Acolhida e orientação: mesa de recepção para a inscrição e colheta de dados (ex: nome, e-

mail, telefone, formação, atividade profissional/cargo, ramo de atividade, igreja que 

pertence, se tem alguma atividade pastoral, por onde soube deste evento). Liberação de 

crachá (como nome).  

 

b) Secretaria/ Equipe de Comunicação:  divulgação  (Quadro de avisos, site paróquia, 

impressão de material de divulgação e/ou de utilização em atividades).  

 

c) Moderador e Co-moderadores (Coordenadores e Pe Orientador Espiritual): direcionamento 

de atividades, coleta e divulgação de informações importantes. Responsáveis por 

instalações  básicas: mesa, computador, quadro/giz ou flip-chart, mesa com café, água e 

bolachas etc. 

 

a) Palestrante convidado por coordenadores. Exemplo de Temas:  Network, diálogo e 

testemunho para a construção de uma sociedade solidária. “Não havia necessitados entre 

eles” (At 4, 34) 

Divisão de Tarefas 
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Resultados pretendidos: “Por uma civilização do Amor” 

 Resgate da Espiritualidade e da Dignidade; 

 Inspiração para as práticas solidárias (fraternidade e justiça); 
 Conquista de trabalho, integral , respeitoso aos direitos humanos e das diferenças 

(ecumênico), de conhecimento e saberes; 

 Prudência para discernir na circunstância o verdadeiro bem para escolha do meio 

adequado;  

 Construção de caminhos sustentáveis sem perder os princípios Morais, da Ética e da 

Responsabilidade Socioambiental.   

 

 

A presença e atuação do empreendedor fiel ao campo social pelo: SERVIÇO, 

SINAL E EXPRESSÃO DA CARIDADE E AMOR. 
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Dúvidas Ideia 
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Obrigada!!! 
 

Izabel Cristina Lara Stevanatto 
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