TESTO da 1ª TRANSMISSÃO das 10:00h
Sigla
(Espanhol - Ximena):

Olá!!! Finalmente chegou o dia do nosso Run4unity!

(Português - Natalia)

Iniciamos a terceira edição de Run4unity!

(Italiano – Marta)

Estamos nos estúdios

de Rocca di Papa, próximo a Roma, (Italia)

preparados especialmente para o evento de hoje: RUN4UNITY TV em onda
para a corrida mundial do 'Movimento Juvenil pela Unidade'.
(Inglês – Ryan)

Estamos coligados via internete com vários Países dos cinco continentes
que conosco seguirão o giro do mundo que o observador fará de um fuso
horário ao outro no intervalo de 24 horas.
Através de coligações e notícias que já estão chegando no nosso site
www.run4unity.net, estaremos informados em tempo real.

(Português – Natalia)

Então, nos apresentamos?
Nome e de onde vem

(Português – Natalia)

Somos o Movimento Juvenil pela Unidade, fazemos parte do Movimento dos
Focolares, e estamos espalhado em 182 Países do mundo.

(Italiano – Carlotta)

Somos cristãos de várias Igrejas. Pertencemos a culturas, religiões e
convicções diferentes. O nosso objetivo é o Ideal da unidade de Chiara
Lubich, que tem sua raiz no Evangelho.

(Inglês – Ryan)

Run4unity já iniciou a corrida, está correndo e percorrerá ainda 190 cidades
no mundo!

(Italiano – Marta)

Contemporaneamente, um outro evento importante está acontecendo no
continente européu: “Juntos pela Europa”, promovido por uma rede de
movimentos e comunidades cristãs, com o objetivo de reavivar a alma cristã
do continente, através de sete “sim“: sim à vida, sim à familia, sim ao
ambiente…

(Italiano - Carlotta)
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Estes “sim“, nós os coligamos com os nossos sinais matemáticos:

O Sinal “+” indica sim à responsabilidade
o Sinal “:” esprime o sim a uma economia equitativa
o Sinal “%“ refere-se ao sim à vida e à família
o Sinal “x” quer dizer sim à criação
o Sinal “–” é o sim à solidariedade
o Sinal “=“ sintetiza o sim à paz.
(Italiano – Riccardo)

Então, agora vejamos o que já aconteceu em alguns lugares do planeta:
antes de tudo, devemos dizer que enquanto nós estamos aqui, tem quem já
terminou a sua corrida.

(Inglês – Ryan)

Olha só, em Nova Zelândia, a R4U aquela mais a oeste de Wellington,
aconteceu 11 horas atrás.

(Português – Natalia )

Mas, também na Austrália já alcançaram a linha de chegada: Sidney,
Melbourne, Perth (passa à coligação)
(se não tem a coligação) Sabemso que foi realizada em Purirua, um subúrbio
da cidade, e divididos em várias equipes limparam praias e outros cantos da
cidade, fizeram também visitas a pessoas que vivem sozinhas. Entre os
participantes tinha alguns meninos refugiados.

(Espanhol – Ximena)

E em algumas cidades, enquanto participavam de Run4unity, anteciparam já
uma data para a próxima corrida.
Na Jordânia a corrida aconteceu em uma localidade ao norte de Amman,
Aljoun, com ações ligadas aos sinais matemáticos, jogos esportivos, músicas
e danças, realizadas por meninos cristãos e musulmanos.

“Entendi –

escreve uma menina – que para levar o amor no mundo, de um lugar a
outro, precisa trabalhar juntos”. Pintar no muro de uma escola os sinais
matemáticos com a descriçao do significados de cada um, foi o modo
escolhido para deixar um sinal visível de fraternidade vivida. O dia se
concluiu com a leitura de uma mensagem para a paz.

(Italiano - Riccardo)
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A Tlemcem na Algeria cristãos e musulmanos fizeram a corrida juntos. Mas

deixamos que sejam o Movimento Juvenil pela Unidade dali a contar como
foi.
(Italiano - Carlotta)

e também a corrida da República Centro Africana e do Kenya tiveram um
enfoque multireligioso e multietnico.
Na Russia, em Moscou, a corrida tocou a Praça Vermelha e o teatro
Bolshoi.

(Italiano – Marta)

O nosso tempo está se esgotando, mas não podemos concluir antes de
iniciar as corridas onde poderão ver entre os partecipante, meninos de várias
religiões: ebreus, musulmanos, indús, budistas, sikh.

(Inglês – Ryan)

Os próximos a iniciar a corrida serão: Hong Kong e Macao; Filipinas,
Japão, Tailândia (duas corridas próximo a Bangkok) , India (Coimbatore,
New Delhi, Mumbai) Pakistan (Karachi e Lahore)

(Espanhol – Ximena)

Tchau!! Então nos veremos na próxima transmissão às 14:00h, hora italiana,
com o fuso horário de uma hora a mais!

Sigla

3

