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MENSAGEM AO
EMPREENDEDOR
Querido amigo ou amiga, viver é uma
peregrinação exigente e árdua, mas
sensacional e cheia de alegrias. Empreender
é peregrinar por caminhos ainda não
seguros, é atravessar desertos sem a certeza
da duração das provisões e muitas vezes
somos tomados pelo medo e pela angústia.
Acompanhando espiritualmente tantos
empreendedores como você, aos poucos fui
me dando conta que a situação do
empreendedor exige um direcionamento
muito específico e particular: todos os dias o
empreendedor sai de casa e não sabe o que
trará ou se trará algo para o sustento de sua
família.
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Sem um apoio seguro, simples e adequado
muitos empreendedores caem no desespero
ou simplesmente começam a empurrar as
coisas com a barriga.
Isso é lastimável porque desperdiça-se uma
vocação e de onde sairia um brilho novo ao
mundo, fecha-se no vazio e na tristeza.
Nosso CAAS para Empreendedores este
mês foca exatamente na sua vocação e
profissão. A sua profissão é sua vocação
assim como toda vocação precisa ser vivida
com seriedade.
Esse mês é generoso: temos 31 dias para nos
avaliar e aperfeiçoar nosso pensamento,
nossas escolhas e nossas práticas.
Aguardo você em nossas reuniões semanais.
Deus o abençoe!
Pe. Cleiton Viana da Silva
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AVISOS MENSAIS
1. Nossas reuniões são toda quinta-feira, às
22h
no
canal
Padre
Cleiton
Silva/YouTube; as reuniões pelo Zoom
serão agendadas mensalmente, em datas
variáveis.
2. Se você deseja colaborar com os custos
desse trabalho, use um dos links que
seguem:
Colaboração R$ 20,00
https://pag.ae/7Wg4pVxS7
Colaboração R$ 30,00
https://pag.ae/7Wg4qRxjp
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ROTEIRO DA REUNIÃO
SEMANAL
Lembretes permanentes
• A reunião já inicia sendo gravada,
por isso, ao entrar, cuidar para que
microfone esteja desligado para
evitar que barulho exterior
prejudique a gravação;
• Evite-se interrupção, aguardar que a
gravação seja interrompida.
Estrutura da reunião
1. Oração inicial e revisão de vida
2. Meditação bíblica: à leitura de um
texto acrescenta-se uma rápida
reflexão
3. Tema da reunião: ou o tema mensal
em seu desdobramento conforme o
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número de reuniões, ou o tema
mensal reorganizado conforme as
sugestões do mês anterior
4. Partilha sobre o tema
5. Favorecendo o foco: um breve
compromisso a ser seguido ao longo
da semana e que será o elemento da
revisão de vida
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REUNIÃO 1
Meditação bíblica: Empreender é uma
vocação: a força não vem de si mesmo
Ler: Jeremias 1,4-10
Quais sinais e situações já experimentei de
que meu trabalho não é simples decisão da
minha vontade, mas também um chamado
de Deus?
Tema: Não há profissão sem vocação e
toda vocação exige seriedade!
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REUNIÃO 2
Meditação bíblica: Nenhuma formação
antecipa todos os desafios da vocação ou
da profissão, deve-se sempre buscar outras
inspirações
Ler: João 16,12-15
Tema: Identificar lacunas e contribuições
da formação profissional básica
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REUNIÃO 3
Meditação bíblica: O empreendedor deve
equilibrar a simplicidade e a sagacidade;
onde faltar uma, não haverá sucesso
verdadeiro
Ler: Mateus 10,16
Tema: Desafios e oportunidades na
vivência da vocação e do exercício da
profissão
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REUNIÃO 4
Meditação bíblica: Que lugar ocupa em
minha vida a responsabilidade de
aperfeiçoar minha profissão?
Ler: Provérbios 19,2
Tema: Os caminhos para formação
contínua: conhecimento, experiência e
humildade
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REVISÃO DE VIDA SEMANAL
1. Tenho sido fiel à minha consciência,
propósitos e compromisso de
autoavaliação e aperfeiçoamento?
2. Tenho procurado cada dia admirar
algo, aprender algo ou recuperar
algum aprendizado?
3. Tenho parado ao menos uma vez por
dia para rezar e meditar que nem
minhas forças nem minha inteligência
são suficientes para realizar qualquer
propósito?
4. Tenho avaliado minhas decisões e
escolhas diárias no horizonte do
aperfeiçoamento da minha profissão
e vocação?
5. O tema do mês de julho “Recuperar

o fôlego: dignidade e necessidade
do ócio” modificou algo em minha
rotina para melhor?
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FAVORECENDO O FOCO
Estabelecer para cada semana uma
pequena meta de crescimento ou em
relação ao tema do mês anterior ou em
relação ao que se espera desse mês.
Semana 1:
Semana 2:
Semana 3:
Semana 4:
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QUERO CONHECER A PROPOSTA
DO CAAS PARA
EMPREENDEDORES
Clique no link abaixo e veja com detalhes
nossa proposta.
https://www.padrecleitonsilva.com.br/p
%C3%A1gina-teste
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PADRE CLEITON SILVA
Sou
padre
da
Diocese de Mogi
das Cruzes há mais
de 14 anos, pároco
da Paróquia São
Pedro
Apóstolo,
professor
de
teologia e ética na
Faculdade Paulo VI, escritor, youtuber e
blogueiro.
Além da formação básica de padre que é
licenciatura em filosofia e bacharelado em
teologia, sou mestre em bioética pelo
Centro Universitário São Camilo e mestre
e doutor em teologia moral pela Academia
Afonsiana (Roma).
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Atualmente, curso também uma pósgraduação em marketing e mídias digitais
pela FGV.
Site e redes sociais onde você me encontra:
www.padrecleitonsilva.com.br
Instagram e Facebook @padrecleitonsilva
YouTube: PADRE CLEITON SILVA
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