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Padre Marcelo Rossi faz missa de Dia de Finados, em seu novo templo, em São Paulo (SP) 

  

Gostaria de me debruçar sobre alguns exemplos de empreendedorismo ligados às religiões. 

Parece-me que há lições a serem tiradas deles, tanto no sentido de empreendedorismo, 

intraempreendedorismo, com a realização de diversos projetos, inovação, criação e 

lançamento de vários produtos, expansão por meio de múltiplos canais de distribuição, e até 

de internacionalização. 

  

Iniciemos na Igreja Católica. Focalizo, inicialmente, o padre Marcelo Mendonça Rossi, que após 

formação em Educação Física, por situações difíceis vividas por sua família, fez a formação em 

Filosofia e Teologia e se ordena padre em 1994. Torna-se sacerdote católico a serviço da 

divulgação da fé católica por meio de diferentes meios de comunicação, desenvolvendo seu 

trabalho de acordo com o Movimento da Renovação Carismática Católica. 

  

Já em 1998, muito embora não tenha sido o primeiro padre a atuar como cantor, lança seu 

primeiro álbum que se torna um fenômeno de mídia, vendendo mais de 3,3 milhões de CDs. 

De lá para cá já lançou outros CDs, se tornou um campeão de vendas, ultrapassando mais de 

12 milhões de discos. 

  

E não parou por aí. Também participou como ator em filmes religiosos e mais recentemente, 

ao se tornar escritor, alcançou o topo das listas dos mais vendidos no País. Seu livro, "Ágape", 

vendeu mais de 8,2 milhões de cópias. Na esteira desse best-seller foram lançados outros 

produtos: CD com o mesmo nome que já vendeu mais de 1,9 milhão de cópias. 

  

Voltado ao público infantil foi lançado o livro "Agapinho", atingindo mais de 600 mil cópias. O 

DVD "Ágape Amor Divino" já passou de 302 mil cópias, e o seu CD, mais de 203 mil. 

  

Esse intraempreendedor, ligado à Diocese de Santo Amaro, se tornou uma celebridade, 

arrastando multidões, caravanas de diversas cidades para participar das missas e dos 

encontros/eventos liderados por ele. Tanto é que o local em que as missas aconteciam tornou-

se pequeno. Daí surgiu o projeto de construir uma igreja capaz de reunir o crescente número 

de fiéis. 

  

Imaginem o que custa comprar um terreno de 30mil m² na região de Santo Amaro, em São 

Paulo! Em 2004 teria custado R$ 6 milhões, pagos parcialmente pela igreja (graças às doações 

e arrecadações diversas) e metade por doação de um grande empreendedor – Antonio Ermírio 

de Moraes. 
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Padre Marcelo não sonhou pouco: nada mais do que um grande arquiteto para projetar o 

Santuário de Nossa Senhora Mãe de Deus – Theotókos. Ruy Ohtake o projeta para se tornar 

um grande local para reflexão e meditação. Segundo o arquiteto, o santuário abriga 20 mil 

pessoas na área coberta e mais 60  mil na descoberta (o Padre fala em 80 mil). 

  

Imaginem quanto custou erigir esse santuário e com quais recursos! E, numa época em que 

tudo encareceu com o aquecimento do mercado imobiliário e de construção. Certamente muito 

dinheiro. 

  

Porém, o padre Rossi produziu, a partir de 2010, os produtos que foram vendidos para 

possibilitar a construção: toda a renda da família de produtos Ágape - livros, CDs e DVD – 

estão bancando a construção que, segundo a revista "Veja", já teriam gerado a maior parte 

dos R$ 25 milhões já investidos. Realmente, uma solução muito empreendedora. 

  

Com isso, a inauguração já ocorreu em 2 de Novembro de 2012. Para atender às dezenas de 

milhares de fiéis, cerca de 50 mil hóstias são distribuídas por missa. Muitos voluntários – cerca 

de 300 (de 2000 cadastrados) - ajudam nas missas e em outros eventos, além de cerca de 50 

coroinhas (entre 200 que se rodiziam para auxiliar em funções diversas). Afinal, pensem no 

que é receber, acomodar e orientar cerca de 80 a 100 mil pessoas nas grandes celebrações. 

  

Ou seja, desde o agendamento das caravanas, área de estacionamento, sinalização, estrutura 

com banheiros, lanchonete, loja de produtos e lembranças e livraria. Como veem, parte da 

estrutura também é geradora de receita. 

  

E ainda falta equipar o santuário. A solução? Padre Marcelo já aprendeu o caminho 

empreendedor: lançar mais produtos, quais sejam, novos livros que, se espera, venderão bem 

a ponto de gerar o capital necessário para bancar os bancos, as portas, enfim, os acabamentos 

necessários. Afinal, os católicos mostram-se clientes ávidos por novas mensagens e indicações 

de como melhorarem-se nesta vida, à espera da próxima. 

  

E mesmo se você não for fiel, reflita sobre as lições de intraempreendedorismo que o padre 

Marcelo nos oferece: perceba que sempre há caminhos alternativos para realizar os seus 

sonhos, projetos e missão de vida. E que, para isso, é necessário ter iniciativa, perceber as 

oportunidades, arregaçar as mangas, criar produtos e serviços e fazê-los chegar ao seu 

público-alvo, e realimentar o processo. 

 

Fonte: UOL/ Economia [Portal]. Disponível em: 

<http://economia.uol.com.br/empreendedorismo/colunistas/2012/12/14/sucesso-

do-padre-marcelo-traz-licoes-de-empreendedorismo.jhtm>. Acesso em: 17 dez. 

2012.  
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