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Os/as  250  participantes  do  EPA,  realizada  no  Equador,  Guayaquil,  mulheres,  homens, 
sacerdotes,  religiosos/as,  seminaristas,  diáconos,  bispos  e  delegados  da  Juventude  de  12 
países  ao  longo da  América  Latina  e  Caribe,  chamado  pelo  SEPAC e  pela  Pastoral  Afro 
equatoriana,  depois  de  refletir  sobre  a  realidade  dos  povos  africanos  no  continente, 
iluminados pela Palavra de Deus, acompanhado pela presença da Virgem Maria de Aparecida 
e alimentada pela Eucaristia, declaramos o seguinte:

Vamos  continuar  defendendo  os  valores  autênticos  culturais  e  espirituais  dos  povos 
afroamericanos e caribenhos, especialmente dos oprimidos, indefesos e marginalizados diante 
das forças avassaladoras das estruturas de pecado manifestadas na sociedade moderna (DA 
532).

Continuaremos apoiando o diálogo entre a cultura negra e a fé cristã e suas lutas pela justiça 
social e incentivar a participação ativa dos afro-americanos e caribenhos nas ações pastorais 
de nossas Igrejas e do CELAM (DA 533).

Denunciamos as ameaças que o nosso povo afro sofre em todo o continente, em suas formas 
físicas, culturais e espirituais, nas formas de vida, nas identidades e na diversidade em seu 
território e em seus projetos de vida, como o resultado da globalização econômica e cultural  
que ameaça nossa própria existência como um povo distinto (DA 90). Nos comprometemos a 
trabalhar na globalização da solidariedade e pedir aos governos nacionais, à Organização dos 
Estados Americanos e das Nações Unidas que apoiem os nossos esforços.

Assumimos a Missão Permanente proposto pelo CELAM com fé, esperança e alegria, que nos 
permite viver o novo Pentecostés eclesial, social e cultural, com a força da participação dos 
jovens  nos  processos  de  desenvolvimento,  com a  resistência  das  mulheres,  a  ternura  das 
crianças, o calor do povo e a riqueza de nossos idosos.

Este encontro continental é cheio de  muitos desafios e de  grandes esperanças, motivado 
pelas palavras do profeta afro Sofonias, que acredita que quando as pessoas são organizadas e 
guiado por Deus, então sim podemos comemorar a festa da vida:

Nosso Deus é com você, para você dançar e lançar gritos de alegria
como você faz no dia da festa

Sofonias 3, 15-17

Guayaquil, Equador, 20 de julho de 2012
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