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Marcha pela paz à beira-mar. “Foi uma
ocasião maravilhosa para construir um
pedacinho de fraternidade entre as
gerações, entre as culturas e religiões.

EUROPA

Itália - Cupra Marittima

Caminharam
conosco amigos do
Senegal, de
Marrocos, da
Argentina e da
Albânia.
Particularmente
tocantes o time-out
das crianças
muçulmanas e a
coligação telefônica
com a França. A
nossa manifestação
envolveu muitas
realidades da
cidade: as rádios, as
associações
esportivas, a
administração
pública.
Também o prefeito
veio confirmar a
importância do
momento”.

Run4unity em
Durazzo: os
estudantes de
duas escolas –
cristãos e
muçulmanos foram à praça para
dizer unidos “stop
à violência”!

Albânia – Durazzo
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Jordânia – Amã
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Cem balões que voam no céu
do Oriente Médio para pedir a
paz.
Concluiu-se assim a Run4unity
em Amã, na Jordânia. “Éramos
cerca de 100 participantes - dos
13 aos 30 anos – e percorremos
três etapas dedicadas ao
esporte, à educação e ao
ambiente. Um dos temas do
evento foi a misericórdia, que
colocamos em prática visitando
alguns doentes e várias famílias
necessitadas. Depois nos
reunimos todos juntos no centro
da cidade e escrevemos
mensagens de paz, que foram
colocadas nos balões que
soltamos”.

Índia - Mumbai

ASIA

Em Mumbai trabalharam muito para a
Run4unity: quatro eventos em quatro
semanas! “Organizamos jogos com alguns
adolescentes que não têm casa e vivem pelas
ruas; também fomos encontrar os adolescentes
de um orfanato.
À noite, incrível… todos foram dormir cedo:
estávamos muito cansados, mas com uma
grande felicidade no coração. Depois de alguns
dias, com os nossos amigos de Bangalore, fomos
conhecer os adolescentes do Shanti Ashram em
Coimbatore, uma organização que trabalha no
âmbito social e educacional. Saímos para fazer
uma viagem aventurosa e descobrimos a
profundidade de amar, sobretudo as pessoas em
dificuldade. Fizemos juntos a Run4Unity: fomos
a um templo no alto de uma montanha - uma
infinidade de degraus vermelhos e alaranjados depois jogamos juntos. Domingo, 8 de maio, em
Bandra (Mumbai), será realizada outra edição
de Run4Unity”.

Vocês sabem
onde fica
Acatzingo de
Hidalgo?
É uma cidade
a 50 km ao sul
de Puebla, no
México.

México - Puebla

AMÉRICA CENTRAL

Também ali os adolescentes, junto com
os jovens, adultos e famílias correram
quatro quilômetros pelas ruas da cidade
para levar a todos a mensagem de paz e
fraternidade. “No dia seguinte, o prefeito
chegou inesperadamente na cidadezinha
dos Focolares ‘El Diamante’, para
agradecer: tinha ficado surpreso porque
tínhamos deixado limpo todos os lugares
por onde passamos. Quer continuar
colaborando conosco”.

