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Uma Colcha 
de Retalhos
Quebra-gelo (5 min)
Você se vê como um projeto de Deus?

Tempo de orar (5 min)
Orar pelo encontro, pelas pessoas presentes e pelo compartilhamento 
da palavra.

Tempo de cantar (5 min)
Utilize os hinos sugeridos ou outros de sua preferência.

Leitura Bíblica
Efésios 2:8-13

Tempo de Compartilhar a Palavra (25 min) 
 Durante um retiro de mulheres, cada mulher recebeu uns 
retalhos de tecido, bem como um molde, linha a agulha. Cada pessoa 
costurava os retalhos para formar um desenho, conforme o molde. 
Eram pássaros, fl ores, folhas e animais bordados num quadrado de 
tecido colorido. Ninguém, senão a líder, sabia o que seria feito com 
os desenhos. Depois do retiro, ela chamou um grupo de costureiras, 
que trabalharam horas e horas, até dias e dias, juntando os quadrados 
para formar uma bela colcha de retalhos, um trabalho chamado 
“patchwork”.
 Cada pessoa, ao fazer seu pequeno quadrado com retalhos, não 
tinha a mínima ideia do que seria o produto fi nal. Somente a líder do 
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do retiro, que tinha planejado tudo, sabia o plano. Alguns meses 
depois, todos fi caram boquiabertos ao ver a linda obra de arte que foi 
criada.
 Quando olhamos os retalhos da nossa vida, o que temos feito 
até agora, podemos achar nosso trabalho fraco, confuso, sem valor e 
sem beleza. Não entendemos como alguém seria capaz de criar algo 
signifi cativo dos eventos da nossa vida. Quando, porém, deixamos 
tudo com Deus, que planejou nossa vida mesmo antes de nascermos, 
vemos que ele junta os retalhos sem sentido para criar uma bela obra
de arte. Só ele sabe juntar os pedacinhos de tecido da nossa vida para 
costurar uma bela colcha de retalhos.

Refl exão
1. Você acha que Deus está trabalhando em seu viver?
2. Quais ajustes nos pedacinhos de tecido da sua vida você precisa 

fazer diante do Criador para sentir-se uma bela colcha de retalhos?
3. Jesus tem um projeto de vida para todos. O projeto de vida é 

um instrumento de Deus para levar esperança a outras pessoas. 
Você tem feito isso?

Tempo de Orar (10 min)
Em duplas, orar pedindo a Deus para que possam estar em sintonia 
com seu projeto.

Tempo de Multiplicar (5 min) 
Orar pelas pessoas no Cartão Alvo de Oração.

Tempo da Igreja (5 min)
Informar a Agenda da Igreja. Você encontra em pibsaoluis.org.br.
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