TESTO da 2ª TRANSMISSÃO das 14:00h
(italiano)

Olá!!! São duas da tarde, horário italiano. Como prometemos retornamos com a nossa
Web TV que está coligada com mais de 200 cidades, onde está acontecendo Run4unity.

(portoghese) Hoje inúmeros meninos em centenas de cidades estão correndo, passando o bastão de
um fuso horário ao outro, isso para dizer que o nosso objetivo, o mundo unido, não é uma
meta inatingível!
(inglese)

Iniciamos a 2ª parte. Mas temos uma avalanche de notícias que nos tem chegado e
inundado literalmente aqui nos estúdios!

(spagnolo)

Às 9 horas de Bangkok, a Mankhaw, uma cidadezinha que fica nas colinas Petchaboon os
meninos cristãos de diferentes igrejas juntos com meninos que pertencem a outras
religiões, vão na floresta para pegar alguns bambus e depois no riacho perto da li vão
também pegar areia e pedras para ajudar a reconstruir as cabanas das pessoas mais
pobre do local.

(italiano)

Em Nova Delhi onde já fizeram a corrida interreligiosa, estiveram em 4 locais de culto de
religiões diferentes: um templo sikh, um templo hindu, uma mesquita e uma igreja católica.
Apesar de sermos de religiões diferentes, juntos vivemos a Regra de ouro: ““Tutto quanto
volete che gli uomini facciano a voi anche voi fatelo a loro”, “Haz a los otros lo que quieres
que te hagan a ti”, “Faça aos outros aquilo que gostaria que fosse feito a ti”, “Treat others
as you want to be treated”.

(italiano)

O interessante é que é mesmo de ouro, por que a encontramos no Evangelho, mas é
presente também em todas as religiões e é escrita no coração de cada homem. Na prática
nos pede de acontentar as pessoas, fazendo a elas o que gostaríamos que fosse feito a
nós, se estivéssemos no seu lugar. E temos aqui em tempo real via internet os meninos de
Coimbatore.
Coligação com a Índia
Uma outra coligação com a Lituania.
Coligação com a Lituania

(portoghese) E estão no início da corrida também os Países da Europa central e ocidental e uma parte
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dos países do continente africano. No Sul da África estão correndo na cidade de Soweto,
bairro símbolo da história deste povo. Ontem os meninos do Movimento Juvenil pela
Unidade se conectaram conosco durante a preparação para nos saudar.
“Olá África!” Audio + foto
(italiano)

As caracteristicas destas corridas são o ecumenismo e a rica partecipação de movimentos,
associações, escolas, grupos parroquiais. Estes grupos tem nomes muito originais que
exprimem os seus empenhos nos vários ambientes: social, religioso, cultural e esportivo.

(inglese)

Para não falar das várias nacionalidades que conseguimos envolver durante o evento. Em
Oslo (Noruega) por esempio, correm no bairro de Stovner habitado por 133 nacionalidades
diferentes!

(italiano)

E a propósito dos números eu tenho aqui um elenco:
Existem 11 corridas na Espanha, algumas em grandes cidades como Madri, Barcelona,
Sivilha e Valencia.
5 na Alemanha e Portugal das quais 1 nas Ilhas dos Açores; 4 na Romênia, Croacia e
França.
Entre o Médio Oriente, Europa Oriental e os Açores existem 80 corridas.
Na Itália são 35 de norte a sul incluindo as Ilhas! Em Isquia Run4unity abraçou a ilha numa
corrente humana. Foi um sinal do nosso sim ao meio ambiente. E depois dentro do limites
do municipio, na Ilha, os prefeitos trocarão os bastões.

(spagnolo)

Run4unity mais ao norte é aquele de Reykjavik na Islândia.

(italiano)

Algumas das corridas mais originais: aquela culinária (Somma Campagna – Verona na
Itália); as catacumbas São Gennaro (Napoli na Itália), a caça ao tesouro entre as ruinas de
um castelo (Eslováquia). Entre as mais corajosas: Okuku (Nigéria); Roseto dos Abruzzi na
Itália (após o terremoto do dia 6 de abril de 2009); Sestri Levante na Itália (após as
inundações que atingiram a Ligúria em outubro de 2011). Durante Run4unity realizamos o
projeto “Colorir a Cidade” no qual nós do Movimento Juvenil pela Unidade pintaremos com
nosso amor os locais mais cinzentos da nossa cidade: em Castelo d’Aro recolhemos
produtos alimentares para a Caritas;
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(inglese)

Estocolmo: inscrições com materiais escolares para dar a instituições de caridade;

(portoghese) Trieste onde a jornada se concluirá com um buffet multietnico;
(inglese)

Brno (República Checa) onde a corrida terá como etapa momentos de encontro com
especialistas nos campos: social, cultural e econômico;

(portoghese) Lodi na Itália onde cada sim será ligado a uma ação em um determinado lugar da cidade
sobre “Colorir a Cidade”: o hospital, o cárcere, os bancos dos rios, a prefeitura.
(italiano)

E com esta notícia concluímos a nossa segunda transmissão.

(spagnolo)

Nas próximas horas em várias cidades do continente americano começará o
revezamento.

(italiano)

Para saber mais, nos encontraremos às 20:00h, hora italiana, para a próxima transmissão.
Mas lembrem-se que às 17:00h, terá a transmissão direto de Bruxelas de “Juntos pela
Europa”.
Não percam!
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