News 2
Caríssimas/os Gen 3 e adolescentes
Foi dada a largada para a nossa corrida mundial e o bastão já está passando de
fuso horário em fuso horário para gritar a todos a nossa sede de paz e de unidade.
Eis as notícias dos primeiros Run4Unity, recebidas de vários ângulos do planeta:

EUROPA
Itália - Roma
Estávamos falando com ele
sobre a Run4Unity e sobre
vocês. Sentimos uma grande
alegria ao ver que, na sua
mensagem, ele fala sobre o
valor do esporte e do jogo
para aprender a viver a
gratuidade e a amizade
social. Começamos com as
suas palavras de incentivo:
estar ali onde existe o deserto
e, com o amor, transformá-lo
em floresta!”.
Run4Unity e … Papa Francisco!
Em Roma, a corrida começou no final da Mariápolis, na
qual, para a grande surpresa de todos, tivemos a
presença do papa Francisco!!! “Estão vendo a nossa foto
com ele?

Itália – Marina di Massa
E, na conclusão, um momento profundo
que nos ensinou a não ter medo da
diversidade. O tema foi o diálogo entre
cristãos e muçulmanos: falaram-nos sobre
isso Michele Zanzucchi, autor do livro
“L'Islam spiegato a chi ha paura dei
musulmani” (O Islã explicado para quem
tem medo dos muçulmanos) junto com o
vice-presidente da União das Comunidades
Islâmicas da Itália, Youssef Sbai e o nosso
bispo dom Giovanni Santucci”.

Em Marina di Massa, a corrida envolveu
muitos amigos diversamente hábeis e
adolescentes de outras associações.
“Éramos mais de 400 pessoas. A corrida
foi liderada por uma carroça puxada por
um cavalo com crianças deficientes do
Centro Ippomare. Não podendo correr
como nós, abriram o caminho com os
seus cavalos. Em seguida, os nossos
amigos do Movimento dos Escoteiros,
organizaram maravilhosos jogos no
gramado do parque. Depois, fizeram
danças, música ao vivo, demonstração
de ginástica artística, zumba, corrida de
cavalos.

LINK CULTURES

França – Lyon
Uma corrida de amor entre as gerações.
Os adolescentes do Movimento Juvenil pela
Unidade de Lion quiseram levar o amor e a
unidade aos idosos de uma casa de repouso. “Um
momento realmente intenso – dizem os
adolescentes presentes -. Os idosos ficaram muito
tocados com a nossa visita e com as flores de
papel que levamos de presente para eles. Com
pequenos gestos crescem a paz e a fraternidade!”

Dezesseis nações, 36 times, 225 jogadores,
238 gols pela Síria e 150 fãs: são os números
da Run4unity realizado em Viena.

Áustria - Viena
Crianças, jovens e adultos provenientes da
Síria, Afeganistão, Iraque, Irã e de diversos
países da África, além da Áustria, recolheram
fundos para a Síria fazendo… gol! De fato,
cada gol era “patrocinado” e, deste modo,
ganhava-se uma oferta. “Com o slogan “link
cultures” (em alemão e árabe) apresentamos
a todos os participantes as regras “fair play”
do jogo, por exemplo, “não ver o outro time
como um adversário, mas como parceiro” ou
“aceitar cada um assim como é, significa
renunciar à violência e tentar fazer amizade”.
No final projetamos uma mensagem vídeo de
alguns adolescentes da Síria e fizemos uma
coligação skype com a Run4unity de Sopron
(Hungria). Concluímos o dia com um
churrasco e todos diziam que tinha sido um
dia extraordinário que precisamos repetir no
próximo ano”.

Hungria - Sopron
No dia primeiro de maio de 2004, a Hungria
passou a fazer parte da União Europeia. Para
recordar este evento, organiza-se todos os anos
uma maratona de 21 Km, que parte de Eisenstadt
(Áustria) e chega em Sopron (Hungria). Este ano,
após as tensões vividas nas fronteiras por causa
dos migrantes, desejou-se pedir aos organizadores
para unirem a Run4Unity com esta manifestação
para dar a este evento o significado de uma
corrida pela paz. “Sopron é uma cidade húngara
na fronteira com a Áustria e a Eslováquia escrevem os Adolescentes do Movimento Juvenil
da Hungria - por isso tivemos a ideia de convidar
também os nossos amigos dos países vizinhos.
Vieram quarenta adolescentes da Eslováquia e
também muitos da Áustria”. Algumas pessoas da
nossa comunidade estão em contato com um
campo de refugiados da Áustria, e assim também
pudemos convidar estas pessoas para
participarem da corrida pela paz. Vieram 20 e
correram de Eisenstadt até a fronteira com a
Hungria, depois passaram o bastão e nós
prosseguimos até a meta. No final, chegamos em
quinto lugar e o prêmio foi uma taça! Fizemos uma
foto com a taça e mandamos para os adolescentes
que fizeram a primeira parte da corrida. Eles
também nos enviaram uma foto e ficamos felizes
pela taça conquistada com o esforço de todos!”

AMÉRICA LATINA
Brasil – Rio de Janeiro
Uma Run4Unity ecológica!
Uma subida difícil conduziu os
participantes da Run4Unity à exuberante
Mata Atlântica, no morro da Urca. Na
partida, além de uma faixa com a escrita
“PAZ” em várias línguas (para que os
turistas pudessem compreender) os
corredores receberam também … uma
luva de borracha e um saco! Durante o
caminho fizeram um tipo de competição
para recolher o lixo deixado pelos muitos
turistas. Quando chegaram no alto, a
surpresa de um panorama maravilhoso e
a alegria de lançar no mundo o unânime
desejo de paz com um flash mob.

Brasile - Florianopolis, Porto Alegre e Maringà
O evento esportivo mais prestigioso e antigo do
planeta, que coloca face a face os maiores campeões
do mundo, são as Olimpíadas. Este ano (de 5 a 21 de
agosto de 2016) serão realizadas no Brasil.
Três meses antes, os adolescentes do Movimento
Juvenil pela Unidade de Florianópolis, Porto Alegre e
Maringá – três cidades do Brasil - realizaram as
“Olimpíadas dos adolescentes” com o desejo de ser …
campeões de amor e de unidade! No total
participaram 517 pessoas. O evento foi organizado em
colaboração com duas universidades. Várias as
disciplinas esportivas: do futebol à atlética, da natação
ao vôlei, etc. Dois participantes nos contam: “Nesta
Olimpíada encontrei muitos amigos que me quiseram
bem, experimentei a família e agora quero levar este
amor a muitas pessoas”. “Quando estava com medo de
entrar na água o nosso treinador, olhando-me nos
olhos, me disse: ‘Você consegue, coragem, dê o melhor
de você!’ Não me esquecerei nunca da força que recebi
por alguém ter acreditado em mim. Os ensinamentos
que aprendi através do esporte e de todos vocês me
ajudarão por toda a vida”.

ÁSIA

Em Lahore foi feita uma corrida … de
amor e o “bastão” levou os
adolescentes pela unidade a doarem
alegria e sorriso a 120 crianças e
adolescentes de uma escola mantida
pelas irmãs de Madre Teresa de Calcutá.
“No começo foi difícil criar um
relacionamento com as crianças – disse
uma das participantes - porém, no
final, era tão belo que não queríamos ir
embora. Levamos de casa muitas
roupas e os nossos brinquedos para
doar para eles. Depois contamos para
eles as nossas experiências, jogamos e
cantamos. No final, cada um deixou a
marca da própria mão num cartaz como
sinal do compromisso de trabalhar pela
paz. Percebo que mudei muito depois
desta experiência. As crianças da escola
ficaram muito felizes, e nós também:
nos quisemos bem sem fazer diferenças
entre bonitos e feios, antipáticos e
simpáticos...”. As professoras e as irmãs
agradeceram muito e pediram para
voltarmos logo!

Paquistão – Lahore

Taiwan – Taipei e Kaohsiung

Também o vice-presidente correu conosco.
Também o vice-presidente correu
conosco. Em Taiwan, foram
realizadas duas Run4Unity: no
norte, em Taipei, e no sul, em
Kaohsiung. “Em Taipei, a capital,
ficamos surpresos quando vimos
chegar o vice-presidente de
Taiwan, Chen Chien-Jen, com a sua
mulher e dez bodygards! Ficou
muito contente em nos encontrar e
ver o nosso empenho pela paz”.

ÁFRICA

Lesotho – Bela Bela
No alto de uma montanha, para
reforçar o empenho em viver pela
unidade e pela paz! “Éramos 20,
mas todos tinham um grande
desejo no coração: unir-se a todos
vocês para levar a paz e a
fraternidade por toda parte.
Subimos as montanhas de Lesotho
e durante o caminho, nos
empenhamos em viver pela paz
com gestos de fraternidade
dirigidos a todos que
encontrávamos. Quando chegamos
no alto, partilhamos as nossas
experiências e nos sentimos unidos
a todos vocês nesta corrida de
unidade mundial”.

