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Somos jovens de vários países das Américas. Viemos da Argentina, Chile, Uruguai, Bolívia, Brasil, Peru, 

Equador, Colômbia, Venezuela, Cuba, República Dominicana, Costa Rica, Nicarágua, Guatemala, Honduras, 

México, Estados Unidos e Canadá. Somos de diversos setores sociais e a partir de nossas diferentes 

perspectivas espirituais nos reunimos de 30 de abril a 4 de maio na cidade maravilhosa, Rio de Janeiro, para 

discutir a relação entre mudanças climáticas e água¸ no diálogo com a ecoteologia, o ecofeminismo e a 

cooperação inter-religiosa, a fim de construir alternativas para nossas comunidades de fé, de modo que 

assumam posicionamentos mais ativos diante da urgente e grave crise socioeconômica e ambiental. 

Estivemos em diálogo com raízes ancestrais da sabedoria indígena como Tewa (Novo México, Estados Unidos), 

Qom-Toba (Norte da Argentina), Aymara (Bolívia), Yánesha (Peru), Quechua do Rio Napo na Amazônia 

Equatoriana; da sabedoria dos afrodescendentes como o Candomblé e a Umbanda; a sabedoria de religiões 

monoteístas como o Islã e o Cristianismo (católico romano e protestante das igrejas luterana, anglicana, 

presbiteriana reformada, metodista, menonita, batistas e evangélicas), Mórmons e a sabedoria de 

espiritualidades como o Budismo, Brahma Kumaris e Hare Krishna. Durante a Convergência se realizou uma 

celebração inter-religiosa pública em que, além de todas as comunidades participantes já mencionadas, nos 

acompanharam povos originários do Brasil, representantes do Xamanismo e da Comunidade Judaica. 

Estamos claramente em uma bifurcação no caminho da história da humanidade e da Terra, nossa casa comum. 

Sentimos que somos o presente e o futuro de nossas nações e que agora é o momento de fazer uma 

convergência mundial inter-religiosa em favor do meio ambiente do qual somos parte, tornando-nos 

protagonistas na defesa de nosso planeta. 

Escolhemos nos reconciliar com a Terra e promover relações de paz entre as religiões e as nações. 

Distanciamo-nos do paradigma dos combustíveis fósseis e da indústria extrativa e adotamos uma economia 

solidária que gera empregos justos para todas as pessoas e preserva o meio ambiente. 

Denunciamos o atual sistema econômico de mercado, que gerou esta crise socioambiental na qual os mais 

pobres sofrem as mais graves consequências em favor dos setores privilegiados. Tal desigualdade, iniquidade 

e depredação se baseiam especialmente na exploração ilimitada da natureza à custa da vida dos povos, muitas 

vezes com o apoio de governos de plantão, destacando assim a terrível perseguição e criminalização que se 

produziu de maneira sistemática contra quem se opõe aos mesmos. 

Instamos de maneira urgente a que os governos direcionem suas políticas ao cumprimento integral do Acordo 

de Paris, em particular ao objetivo de evitar o aumento médio da temperatura planetária. Neste sentido, nos 

unimos ao chamado do movimento global pelo clima para que tal aumento não supere os 1,5°C e os países 

implementem suas Contribuições Nacionalmente Determinadas e se comprometam com objetivos mais 

ambiciosos de maneira progressiva.  



 

 

Exigimos que os países aperfeiçoem seus planos contra os efeitos das mudanças climáticas, com especial 

atenção para as regiões do mundo que são mais vulneráveis, como os países menos industrializados e 

insulares. 

Reiteramos a importância de se incluir no processo da implementação do Acordo de Paris a noção de equidade 

intergeracional. Queremos deixar um planeta próspero e saudável para que nossas crianças, especialmente as 

empobrecidas, oprimidas, marginalizadas, excluídas, vulneráveis, gozem de condições suficientes para 

alcançar a plenitude humana em harmonia com seu entorno. 

Demandamos à Nicarágua que subscreva o Acordo de Paris e à Colômbia, Venezuela, Equador, Suriname e 

República Dominicana que o ratifiquem e o implementem. 

Nos comprometemos a enfrentar as mudanças climáticas a partir de nossas diferentes comunidades de fé e 

movimentos espirituais, conforme nossas realidades locais e institucionais, com especial atenção aos efeitos 

nas fontes de água de nosso continente. Seguiremos em comunicação permanente, compartilhando iniciativas, 

materiais, experiências, perguntas e preocupações. 

Saudamos e reconhecemos o Foro Social Panamazônico, reunido em Tarapoto, Peru, nestes mesmos dias, 

para que continue seu trabalho no cuidado deste importante bioma, chave para a sustentabilidade da vida e a 

mitigação das mudanças climáticas. 

Somos pessoas que protegem a natureza. Nossa motivação está arraigada em nossas tradições espirituais, 

de onde buscamos força e estímulo e que nos move o coração; e aqui nos damos conta de que não estamos 

sozinhos. Há algo que nos identifica que ultrapassa o ordinário ou o conhecido, que faz com que esta 

convergência transcenda fronteiras e crenças. Nos reconhecemos em uma espiritualidade que defende a 

comunidade da vida. 

Gostaríamos de irradiar este entusiasmo que nos move às comunidades de onde viemos e quem quer que leia 

esta mensagem saiba que seguiremos unidos e unidas nesta luta pelo futuro da Terra e da humanidade. 

Convidamos as demais comunidades e espiritualidades das Américas a estreitar laços no cuidado e na defesa 

de nosso planeta. 

Agradecemos à cidade do Rio de Janeiro e ao povo brasileiro pela hospitalidade oferecida e fazemos um 

reconhecimento especial pelos 25 anos que transcorreram desde a Cúpula da Terra (1992), tempo durante o 

qual vem sendo realizados diferentes encontros socioambientais e religiosos. Ao mesmo tempo esperamos que 

o Rio continue sendo um lugar que acolha estes tipos de reuniões e onde sejam gestados os sonhos para que 

continuem se tornando realidades. Além disso, fazemos uma menção especial de agradecimento ao GreenFaith 

pela iniciativa de realizar esta Convergência na América Latina, ao Gestão de Interesse Público (GIP) e ao 

Instituto de Estudos da Religião (ISER) como excelentes anfitriões, e um grande reconhecimento às outras 

instituições organizadoras e patrocinadoras desta inesquecível experiência. 

Muito obrigad@! 



 

 

  

                                                                    

                                                                                           



 

 

 

 

Natay Etai Collet Argentina 

Candela Dozo De Nicola Argentina 

Walter José Soraire Argentina 

Malena Sol Lozada Montanari Argentina 

Romario Dohmann Argentina 

Deivit Montealegre Argentina 

Marcelo Leites Argentina 

Raquel Pachani Poma Bolivia 

Edoarda Sopelsa Scherer Brazil 

Joice Cleide Santiago Dos Santos Brazil 

Éric Almir Lourenson Brazil 

Maryuri Mora Grisales Brazil 

Raquel Arouca Brazil 

Wallace de Gois Silva Brazil 

Mariana Schmidt Rodrigues Santos Brazil 

João Antonio de Souza e Silva Brazil 

Alice Amorin Brazil 

Luiza Barreto Boechat Brazil 

Moema Maria Marques de Miranda Brazil 

Clemir Fernandes Brazil 

Pedro Strozenberg Brazil 

Claudio Santiago Vega de Moura Brazil 

Mari Santos Brazil 

Iran Freitas Brazil 

Flavio Conrado Brazil 

Igor Bastos Brazil 

Juan Jesús Vasquez Milling Canada 

Claudia Rocío Schatzke Villegas Chile 

Karla Maass Wolfenson Chile 

Ignacio Veraguas Caripan Chile 



 

 

Arianne van Andel Chile 

Francisco Alejandro Aránguiz Mardones Chile  

Ana Milena Aguilar Granados Colombia 

Heidy Vanessa Torres Castiblanco Colombia 

Alexandra Higuita Leal Colombia 

Gloria Lizeth Prieto Gardia Colombia 

Raimy Ramirez Colombia 

Alirio Cáceres Colombia 

Elkin Sarria Colombia 

Milton Mejia Colombia 

Stefanie Alvarez Alfaro Costa Rica 

Karoline Mora Blanco Costa Rica 

Carlos Erlandys León Cuba 

Lucy Urvina Ecuador 

Fabián Alejandro Campos Armijos Ecuador 

Maria Isabel López Ortiz Guatemala 

Pamela Líquez Guatemala 

Jennifer Graciela Dominguez Jordan Guatemala 

Luis Sarpec Guatemala  

Julio Cesar Euceda Cabrera Honduras 

Jessi Matamoros Honduras 

Carmen Georgina Treviño Gonzalez Mexico 

Antonio de Santiago Mexico 

Jorge Flavio Latino Briceño Nicaragua 

Magyolene Rodriguez Nicaragua 

Annie Solis Peru 

Gianmarco Jorge Mendoza Mogollón Peru 

Sherly Betsy Echevarria Hinostroza Peru 

Herold Ambrocio Dionicio Peru 

Devora Adania Pascual Almengo Dominican Republic 

Cecilia Varela Uruguay 

Neddy Astudillo United States of America 

Estrella Sainburg United States of America 

Beata Tsosie-Peña United States of America 

Fletcher Harper United States of America 

Julio González Venezuela 
 


