News 4
ANGOLA - Luanda
Uma saudação de
Luanda! “Aqui, na
cidade, éramos
200, mas outros
ainda correrão nas
cidadezinhas
vizinhas.

ÁFRICA

Somos muito tímidos, mas superamos a vergonha para testemunhar a todos, através
das nossas experiências de vidas, o nosso empenho pela paz na escola. Recolhemos
muitas assinaturas para a campanha #Signeup4peace para pedir o fim de todas as
guerras. Muito profundo e participado o Time-Out pela paz”.

Correram conosco 10 escolas que aderem ao projeto LIVING PEACE!
Estavam presentes autoridades civis, da Cultura e da Educação. O hino do Congo
e o da Paz deram início ao programa. “Depois das palavras do presidente da
WPF (Fundação mundial pela paz), apresentamos poesias e canções sobre a paz,
e demos início à corrida!
Cada um (e éramos muitos!!!) recebeu um atestado de participação que
testemunha o nosso compromisso pela paz”.

ÁFRICA

R.D. CONDO - Kolwezi

OCEÂNIA

AUSTRÁLIA E NOVA CALEDÔNIA - Melbourne, Sidney e Nômea

“Em Sidney o céu estava ameaçando chuva…
mas não desistimos. Foi um lindo dia de jogos.
Inspirados em algumas frases de grandes
personagens sobre a paz, procuramos
valorizar todo gesto de unidade e de
fraternidade”.
“Em Melbourne, ao invés, vivemos a
Run4unity com algumas famílias de
migrantes. Uma ocasião para construir pontes
entre as nossas diversas culturas. Éramos
adolescentes e adultos junto com 60 crianças
de um centro, administrado pelo Governo da
cidade, que acolhe famílias de migrantes
provenientes de vários países, entre os quais o
Sudão, a Eritreia, a Somália e a Etiópia.”.
“Corremos também em Nova Caledônia!!!
Estávamos juntos adolescentes e adultos de
várias Igrejas cristãs”.

OCEÂNIA
MEDIO ORIENTE

AUSTRÁLIA E NOVA CALEDÔNIA Melbourne, Sidney e Nômea

ÍNDIA – Nova Deli
Juntas, pessoas de
quatro diversas
religiões para aprender
a viver a Regra de ouro.
“Em Nova Deli a
Run4unity realizou-se
no Father Agnel School,
Greater Noida, com 300
meninos e meninas dos
5 aos 17 anos. Muitos
deles são órfãos de pai
e mãe, outros vivem
situações familiares
difíceis.

ÁSIA

O nosso objetivo era dar
um sorriso e passar
juntos um dia alegre.
Éramos cristãos, hindus,
muçulmanos, siques.
Através dos jogos
pudemos conhecer
melhor a Regra de ouro
e colocá-la em prática.
No final, através do
WhatsApp, passamos o
bastão para a Bulgária”.

SÍRIA

EGITO – Cairo

Um dia inesquecível!
“Corriam não só os adolescentes,
mas também os nossos
professores e diretores!
Que força estarmos todos juntos
de várias escolas que aderem ao
projeto LIVING PEACE para dar
visibilidade ao nosso empenho
(vivido já há 5 anos) em construir
uma cultura de Paz”.
"Olá a todos, o meu nome é
Salsabil, sou muçulmana. Tenho
certeza de que nós, jovens,
somos os principais
propagadores da paz no mundo.
Também um sorriso de manhã ou
um gesto amigável pode ser uma
luz.
Sabemos que somos diferentes
uns dos outros, mas isso não
quer dizer que somos inimigos.
Tenho certeza de que todo
verdadeiro muçulmano pode
levantar a mão, em qualquer
lugar se encontre, e dizer: eu sou
da paz! Vamos sair daqui e ser
um exemplo de unidade em
todos os lugares onde vivemos!”

ORIENTE MÉDIO

Também na Síria correram em 4
cidades diferentes. “Também nós
participamos!!! Queremos
demonstrar a todos a nossa vontade
de paz. Obrigado pelo apoio de
vocês, é muito importante para nós!”

BULGÁRIA – Rakovski
Rakovski é uma cidade no centro da
Bulgária, que surgiu de três lugarejos
e que agora são três bairros que
mantêm, depois de muitos anos, uma
forte identidade, e quase sempre
existe rivalidade entre eles.
“O nosso desejo é ajudar as pessoas a
dialogarem, a se conhecerem e
trabalharem juntas. Por isso quisemos
percorrer todos os três bairros: de
bicicleta, com os patins, esqueite,
patinetes, e quem tinha mais energia,
correndo! E entre um bairro e outro
passamos a tocha da paz.”

“Em Madri, no dia 23 de abril, tivemos a terceira edição das Olimpíadas do
Movimento Juvenil pela Unidade. Foi também um dia de solidariedade
pelos refugiados da Síria: coletamos para eles 720 €! Éramos cerca de 60
meninos ajudados por vários adultos da nossa comunidade”.

EUROPA

ESPANHA – Madri

GRÃ BRETANHA - Londres
Pela paz no coração de Londres. “A nossa original corrida começou com o
almoço: um piquenique todos juntos: adolescentes, adultos e famílias!
Depois percorremos quatro quilômetros fazendo jogos, competições
durante todo o trajeto. Ao nosso redor, o centro da cidade de Londres:
percorremos uma parte da Princess Diana Memorial Walk in Kensington /
Hyde Park. No final, o time-out e as assinaturas, feitas nos bonés, selaram
o nosso empenho de semear a paz ao nosso redor”.

Duas olimpíadas de paz na
Espanha: no Centro
Mariápolis de Castel D'Aro,
perto de Girona, e em
Madri. “Em Castel D’Aro
éramos vinte meninos e
meninas. As regras das
nossas Olimpíadas eram as
de Sport4Peace: viver todas
as atividades esportivas para
construir a paz. Ajudamo-nos
reciprocamente, com os mais
treinados, que ajudavam os
mais jovens. Quando surgia
alguma dificuldade,
pedíamos desculpa. Também
estavam presentes alunos da
escola Santa Coloma di
Farners, que aderem ao
projeto LIVING PEACE. Um
deles, de 14 anos, é
‘Embaixador da paz’, um
prêmio dado pelo Círculo
Universal dos embaixadores
da paz pelo seu particular
testemunho”.

EUROPA

ESPANHA – Castel D’Aro

ITÁLIA – Trento + Porto Torres + Pisa

Em Trento (Trentino)
Run4unity atravessou quatro
praças. Éramos cristãos e
muçulmanos. O bispo da
cidade também estava
presente.
Cristãos e muçulmanos juntos
também em Scicli (Sicília) para
uma marcha de 2 km pela paz.
Em Porto Torres (Sardenha) os
adolescentes que participaram
da Run4unity doaram à cidade
o dado da paz.

EUROPA

Em Pisa (Toscana), cidade europeia do esporte, o evento foi organizado por
Sportmeet, rede internacional de desportistas pela paz, que envolveu cerca
de quinze associações de cidades e províncias das mais variadas
modalidades esportivas, entre as quais: vôlei, sitting volley, basquete, artes
marciais, percursos com pôneis, ginástica artística e hip hop.

