
Em novembro de 1988, o Presidente Hamblin, da 
Missão Las Palmas Espanha, visitou Cabo Verde para 
analisar a possibilidade de trazer missionários para 
o país. Dois meses depois, em janeiro de 1989, foram 
enviados dois missionários para Praia: o Elder Lee e o 
Elder Margetts.

O Sr. Paulo foi o primeiro converso a ser batizado. A  
27 de maio de 1989, foi organizado o ramo da Praia 
(uma pequena congregação), com 27 membros. No 
final de 1990, havia mais de 100 membros no país e a 
Ilha de Santiago passou a fazer parte da Missão Lis-
boa Portugal. O trabalho espalhou- se de ilha para ilha, 
com cada vez mais missionários a serem enviados 
continuamente. A Igreja começou a estabelecer- se, 
lançando bases sólidas nas grandes cidades e ilhas. 
Pequenos grupos cresceram e tornaram- se ramos e, 
em 1991, os primeiros missionários cabo- verdianos 
receberam o chamado para servir.

A 14 de setembro de 1994, quando Cabo Verde já 
tinha três distritos, ou pequenos agrupamentos de 
congregações (Praia, Mindelo e Fogo), o Elder Dallin 
H. Oaks, do Quórum dos Doze Apóstolos, dedicou o 
país à pregação do evangelho no Parque 5 de Julho, na 
cidade da Praia.

No final de uma viagem ao continente africano, em 
fevereiro de 1998, o Presidente Gordon B. Hinckley 
visitou Cabo Verde e falou a uma congregação de 780 
membros.

A 9 de março de 2002, a Primeira Presidência anun-
ciou a criação da Missão Praia Cabo Verde que inclui-
ria os distritos da Praia, Fogo e Mindelo. Até então, 

todas as unidades do país faziam parte da Missão 
Lisboa Sul, Portugal. O primeiro presidente da Missão 
Praia Cabo Verde, chegou ao país em junho desse ano 
e a missão começou a funcionar a 1 de julho.

Desde então, o trabalho progrediu com grande 
ímpeto. Atualmente, existem quatro estacas e um 
distrito, em Cabo Verde. A primeira estaca (seme-
lhante a uma diocese maior) foi criada a 30 de abril 
de 2012, em Praia, na Ilha de Santiago. A estaca do 
Mindelo, na Ilha de São Vicente, foi organizada pouco 
depois, em maio de 2013. Um ano depois foi criada a 
terceira estaca, a estaca de São Filipe, na Ilha do Fogo. 
E a quarta, a estaca da Assomada, foi organizada em 
2022. O distrito de Espargos, na Ilha do Sal, começou 
em 2014.

Atualmente, a Igreja conta com cerca de 15.000 
membros em Cabo Verde, em mais de 40 congrega-
ções espalhadas pelas ilhas. Mais de 150 missionários 
nascidos em Cabo Verde serviram missões de tempo 
integral, em vários países pelo mundo inteiro.

A Igreja, através da sua organização humanitária, tem 
participado no desenvolvimento do país através de 
muitos projetos de serviço e de ajuda humanitária, 
que têm levado à melhoria das condições de vida de 
muitos cabo- verdianos.

Na conferência geral da Igreja de outubro de 2018, o 
Presidente Russell M. Nelson anunciou a construção 
de um templo em Praia. A construção começou a 4 de 
maio de 2019 e está agora concluída. Após as portas 
abertas ao público, o templo será dedicado a 19 de 
junho de 2022.
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