
 

 

As organizações JCA e MCA agora são uma só! Dessa união surgiu um novo nome, 
uma nova identidade e uma nova proposta para o trabalho com mulheres nas igrejas 
batistas: Mulher Cristã em Missão. 

A organização é formada por quatro grupos específicos: Jovem, Singular, Mãe e 
Plena. 

O grupo jovem é composto por jovens solteiras. Portanto, quem até então fazia 
parte da JCA, agora faz parte do grupo Jovem de Mulher Cristã em Missão. 

As jovens continuam tendo uma revista dedicada à sua faixa etária: Ela - Vida & 
Missão. Continuam tendo a oportunidade de se envolver em PGMs utilizando os 
roteiros sugeridos na sua revista. Continuam tendo a oportunidade de realizar 
atividades que sejam próprias para a juventude. No entanto, elas agora estão inseridas 
em uma unidade maior.  

A seguir, encontram-se destacadas as atividades sugeridas para o grupo Jovem de 
Mulher Cristã em Missão. 
 

Uma vez por mês, as jovens se reunirão na igreja para o encontro mensal de Mulher 
Cristã em Missão.  

Esse encontro será dividido em dois momentos:  

Primeiro momento: As jovens estarão reunidas com as demais mulheres para o estudo 
mensal, publicado em Visão Missionária.  
Segundo momento: As jovens se reunirão para um tempo só delas, no qual irão 
discutir os temas sugeridos em Ela: Vida & Missão, seguindo o roteiro publicado junto 
ao artigo. 

 

Semanalmente, as jovens poderão se reunir nos lares em Pequenos Grupos 
Multiplicadores.  

Para os encontros de PGMs, as jovens deverão convidar amigas com as quais 
gostariam de iniciar um relacionamento discipulador, ou seja, amigas que ainda não 
são crentes e que as jovens desejam ganhar para Cristo. 

A revista Ela - Vida & Missão oferece 10 roteiros para os encontros de PGMs. Sete 
deles são para os encontros nos lares e três são ações de compaixão e graça. 

Na semana em que ocorrer o encontro de Mulher Cristã em Missão, ao invés de se 
reunirem em PGMs, as jovens participarão do encontro. 

 

 



As jovens deverão se envolver em ações de Compaixão e Graça. As sugestões de 
ação são publicadas na revista Ela – Vida & Missão. 

 

 

 

 


