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ICEI-Igreja Cristã Evangélica dos Irmãos em São Tomé 

 

COMUNICADO                         

                                                                                                   São Tomé, 26 de Abril de 2020. 

Assunto: Cancelamento da Conferência dos Irmãos da CPLP   

   
 Amados e Prezados Irmãos, Graça e Paz da parte do nosso Deus e do nosso Salvador Jesus 

Cristo! 

Conforme o nosso comunicado anterior, passamos um tempo em oração e juntos ao nível da 
liderança das Igrejas dos Irmãos em São Tomé, decidimos que a nossa Conferência dos Irmãos da 
CPLP em São Tomé e Príncipe, para este ano, no mês de Julho, está sendo Cancelada Oficialmente a 
partir da data deste comunicado, sendo postergada para 20 a 24 de Julho do ano de 2022, devido à 
instabilidade e incerteza provocada por esta pandemia não só ao nível global, mas internamente 
temos analisado a situação do nosso País, percebemos que não seria viável termos essa conferência 
neste ano e nem no ano de 2021, isso porque só agora começamos a ter os primeiros casos de 

Corona Vírus no País, com isso entramos numa onda de Insegurança e Instabilidade Economica, ainda 
mais sendo um País que 95% de sua econômia depende de ajuda exterior, poderemos vir a ter uma 
recessão financeira muito difícil ao longo deste ano e até no ano que vem. Por essa razão 
gostaríamos de contar com a compreensão de todos, sabendo que grande era o nosso desejo de vos 
receber, mas o Senhor nosso Deus tem seus propósitos em tudo, e devemos estar debaixo da sua 
vontade. 

Gostaríamos de deixar algumas orientações em relação a essa mudança: 
1- Estamos disponíveis para fazer o reembolso das inscrições já feita pelos irmãos, basta 

entrar em contacto conosco.  
2- Caso algum irmão precise de uma carta justificativa para pedir o cancelamento e 

reembolso de sua passagem já comprada é só nos infomar que faremos. 
3- Caso algum dos irmãos que já compraram suas passagens queira nos visitar mesmo assim, 

se os Voo voltarem ao normal até lá, seria uma honra recebê-los, faremos uma 
programação ao nível das igrejas locais pra estarmos juntos.   

 

Sem mais assunto, esperamos que o nosso bom Deus vos conserve em Perfeita Paz ! 

O Senhor seja com vosso espírito. A Graça do Nosso Grande Deus seja convosco! 

 
                                                      O Presidente 

     Grioprix Rodrigo Tomé 
                                                  whatsApp: +239 9969605; E-mail: grioprix@gmail.com 
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