
 

 

2º Comunicado: COVID-19 e Conferência de 

Líderes e Universitários 2020 

 

Este comunicado tem por objetivo anunciar as decisões tomadas a respeito da 

conferência deste ano, pagamentos e reembolsos, dentre outros assuntos. 

Rio de Janeiro, 30 de março de 2020. 

Olá, irmãos! 

Primeiramente, gostaríamos de agradecer a todos pelas orações, pela paciência e 

compreensão que têm tido por nós, o time de organização da conferência. Diante de 

condições de tanta incerteza, é comum que as pessoas fiquem ansiosas e estressadas, 

mas, de maneira geral, não temos percebido essas características em vocês, o que tem 

nos ajudado a tomar decisões com cautela, segurança e sabedoria, o mais rápido 

possível.  Temos trabalhado duro para honrar a confiança que vocês depositaram em 

nós e, por isso, aqui vai o nosso “muito obrigado”. 

Temos testemunhado diversas ações radicais em nosso país e em todo o mundo 

para combater a COVID-19. Nossa oração, com fé, continua sendo para que Deus 

intervenha de maneira poderosa, e livre a todos nós desta pandemia o mais cedo 

possível. Contudo, é sabido que a propagação desse vírus já afetou nossas vidas de 

maneira sem precedentes e que, segundo especialistas, os efeitos dela na saúde e na 

economia continuarão a ser sentidos, em ainda maior intensidade nos próximos meses. 

Diante de tais circunstâncias, após muita discussão, nós, do Conselho de 

Universitários e Conselho do Brasil, chegamos à conclusão de que a atitude mais 

responsável seria a de remarcar a conferência do Rio de Janeiro para uma data 

posterior, quando supomos que as condições sociais e sanitárias estarão menos 

conturbadas. Esta decisão difícil foi tomada de maneira a zelar pela segurança e saúde 

física e financeira de todos nós, bem como de seguir as recomendações dos nossos 

governantes. Sendo assim, anunciamos que a Conferência de Universitários e Líderes 

no Rio de Janeiro será transferida para o período dos dias 03 a 06 de junho de 2021, 

feriado de Corpus Christi.  

Sabemos da enorme importância que estes encontros anuais têm para a nossa 

comunidade. Somos encorajados quando louvamos a Deus juntos, aprendemos com as 



 

aulas bíblicas e temos comunhão com irmãos de outros estados. Por isso, para 

enfrentar toda esta crise de maneira radical, este ano, faremos algo inédito e inovador, 

que promete ser um evento histórico para nossa família de igrejas em todo o país: 

faremos a 1ª Conferência Nacional Virtual das ICIs do Brasil. Você entendeu certo! Uma 

conferência online para todos os membros da nossa família de Igrejas! Ore pela benção 

de Deus neste evento e aguarde com paciência pelos próximos comunicados. 

 

A seguir, respondemos algumas dúvidas e passamos algumas orientações sobre 

a remarcação da Conferência de Universitários e Líderes no Rio de Janeiro para 2021.  

Alteração de valores 

Normalmente, a remarcação de datas de eventos está sujeita ao ajuste de 

preços e/ou ao pagamento de multas. Contudo, temos testemunhado o amor de 

Deus de maneira grandiosa e constrangedora: o Hotel Promenade, sensibilizado 

pela situação, manteve todos os valores inicialmente acordados para a conferência 

deste ano. Assim, o valor da hospedagem, das refeições e do aluguel de salas não 

sofrerá reajustes para a realização da conferência no ano que vem! 

“Ele os conduziu pelo imenso e pavoroso deserto, 

por aquela terra seca e sem água, de serpentes e 

escorpiões venenosos. Ele tirou água da rocha para 

vocês e os sustentou no deserto com maná (...) Não 

digam, pois, em seu coração: ‘A minha capacidade e 

a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda 

esta riqueza’. Mas, lembrem-se do Senhor, o seu 

Deus, pois é ele que dá a vocês a capacidade de 

produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou 

aos seus antepassados, conforme hoje se vê.”   

Deuteronômio 8:15-18 

 

Parcelas restantes 

Para aqueles que ainda estão pagando as parcelas da conferência, os 

vencimentos dos boletos restantes serão transferidos para o ano que vem. Com 

isso, você poderá voltar a pagar a conferência quando esta estiver mais próxima.  

 



 

Novas inscrições 

Para aqueles que ainda não se inscreveram, as inscrições continuam abertas! 

Nós vamos estender a duração dos lotes de inscrição e você poderá consultar as 

novas datas no nosso site: www.discipulosnocampus.com.br  

Cancelamento/remarcação de passagens 

Sabemos que alguns de vocês, ávidos, ansiosos pela conferência, já haviam 

comprado suas passagens para a conferência em junho próximo. Felizmente 

temos visto o movimento das companhias aéreas para facilitar remarcações e 

cancelamentos. Pedimos que você entre em contato com a sua companhia o quanto 

antes, explique a situação e tente a remarcação da sua passagem para o ano que 

vem. Caso você tenha algum problema, por favor, não hesite em nos contatar. 

Faremos todo o possível para te ajudar.  

Reembolsos 

Com todo o cenário do COVID-19, sabemos da instabilidade econômica que 

nosso país está enfrentando e que tende a se agravar nos próximos meses. No 

entanto, gostaríamos de lembrar da bondade e fidelidade do nosso Deus: 

“Não se preocupem com sua própria vida, quanto ao 

que comer ou beber; nem com seu próprio corpo, 

quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante 

que a comida, e o corpo mais importante que a 

roupa? Observem as aves do céu: não semeiam nem 

colhem nem armazenam em celeiros; contudo, o Pai 

celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais 

valor do que elas? (...) Portanto, não se preocupem, 

dizendo: ‘Que vamos comer?’ ou ‘Que vamos beber?’ 

ou ‘Que vamos vestir?’ Pois os pagãos é que correm 

atrás dessas coisas; mas o Pai celestial sabe que 

vocês precisam delas.”  

Mateus 6:25-26,31-33 

 

 

Embora tenhamos total confiança e certeza de que Deus vai continuar 

cuidando de nós, apesar das circunstâncias, grandes tempestades podem estar à 

nossa frente (desemprego, doença, dívidas, etc.). Assim, aliado ao fato de que 

alguns de nós não poderão comparecer à conferência em 2021, estamos facilitando 

o reembolso do valor já pago. Como taxa de cancelamento, faremos apenas o 

www.discipulosnocampus.com.br%20


 

desconto do custo da plataforma de gestão financeira utilizada para emissão dos 

boletos. Essa taxa será de até R$ 20,00, a depender da forma de parcelamento 

escolhida por você.  

Uma ressalva é necessária, porém. Para que o hotel mantivesse os preços 

para a conferência no ano que vem, todo o valor já pago a eles não pode ser 

reembolsado. Desta forma, na certeza da compreensão e colaboração de vocês, 

pedimos que, antes de solicitar o reembolso, você considere toda essa situação e 

avalie com bastante prudência e sinceridade a sua real necessidade de fazê-lo. 

Enfatizamos sua atenção neste ponto pois, caso todos os inscritos solicitassem 

reembolso, não seríamos capazes de fazê-lo, uma vez que aproximadamente 

metade do montante total do evento já foi pago ao hotel. Tal cenário hipotético 

impossibilitaria que pessoas seriamente afetadas pela COVID-19, com "real" 

necessidade de ressarcimento, não o tivessem. Portanto, repetimos: avalie com 

bastante prudência e sinceridade o pedido de reembolso. 

 

Estamos confiantes de que Deus tem trabalhado de diversas maneiras em nossos 

corações e que irá cuidar de nós, independentemente das tribulações que venham a 

aparecer. Embora portas tenham sido fechadas, outras se abriram a nós. Estamos 

muito animados e comprometidos na organização da 1ª Conferência Nacional Virtual 

das ICIs e temos fé de que Deus utilizará este evento poderosamente para moldar 

nossos corações à imagem de Seu filho. 

Por fim, apesar das dificuldades que se avizinham, queremos encorajar a todos a 

lembrarem e meditarem no que a Palavra de Deus nos diz em Romanos 8:28:  

“Sabemos que Deus age em todas as coisas para o 

bem daqueles que o amam, dos que foram 

chamados de acordo com o seu propósito." 

 

Traremos atualizações conforme necessário. Qualquer dúvida que venha a surgir, 

converse preferencialmente com seu líder local ou nos contate através do e-mail oficial 

da conferência: discipulosnocampusbrasil@gmail.com. 

Que Deus abençoe a todos nós.  

Grande abraço, 

Conselho Universitário e Conselho do Brasil 
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