News 5
CONGO - Kinshasa, Kikwit,
Brazavile, Beni, Bukavu

BENIN
Esse encontro se tornará mensal.
“Éramos duzentos em Porto Novo,
no Benin, para o primeiro
Run4unity do nosso país. Um dia
de alegria, no qual procuramos
colocar em prática a ‘Regra de
ouro’ em cada momento: nos
jogos e durante os cantos e
danças tradicionais e modernas.
Cada um acolheu com todo o
coração a proposta de viver pela
paz. Nasceram muitas amizades
novas. Concluindo, combinamos
nos encontrar uma vez por mês”.

ÁFRICA

Numerosas corridas para pedir a paz, também nas
cidades onde os conflitos e as desordens ainda
estão acontecendo. “Em Kinshasa éramos mais de
mil para a corrida de cinco quilômetros no centro
da cidade. Presentes várias autoridades: alguns
deputados, um representante do Núncio apostólico,
o Prefeito e o embaixador da Ordem de Malta.
Presentes também algumas rádios e TVs. Naquele
dia o bom tempo estava do nosso lado! Depois de
dias de chuvas intensas, para o Run4unity saiu o
sol. Quando terminou a corrida a chuva recomeçou.
Recebemos o bastão da cidade italiana de Pésaro, e
de tarde saudamos por skype os adolescentes de
Heildelberg, na Alemanha. Depois nos conectamos
telefonicamente com Kikwit onde 300 adolescentes
correram. A cidade de Bukavu correu pela manhã.
Muitas as dificuldades para ter notícias da cidade
de Brazavile e Beni onde, apesar de ocorrerem
graves e violentos conflitos em alguns bairros,
também quiseram participar da corrida do
Run4unity”.

CAMARÕES – Bamenda

ÁFRICA

Um clima de paz e de alegria
caracterizou o Run4unity em Akum
(Bamenda) nos Camarões onde 250
adolescentes participaram da corrida.
“Participar da corrida, sabendo que
neste dia, naquele mesmo momento,
milhares de outros jovens no mundo
vivem a mesma coisa e manifestam o
seu compromisso por um mundo de paz,
nos fez sentir parte de um grande
evento. Juntos mostramos a unidade na
qual acreditamos realmente”.

USA – El Paso
Ao longo da fronteira entre Usa e México
existe uma grande barreira de separação,
uma “parede” que divide os dois povos. De
um lado e de outro os Jovens do
Movimento Juvenil pela unidade
escolheram correr ao longo desta fronteira:
os dos Estados Unidos marcaram o
encontro em El Paso, os do México em
Mexicali.
Numa cidade de fronteira entre os Estados Unidos
e o México, o Run4unity contou com a visita
surpresa do Bispo.
“Um dia de jogos, mas também de cantos, música e
muita alegria! Juntos aprendemos e colocamos em
prática a “Regra de ouro”. Éramos a maioria de 50
cristãos, mas estava presente também um
muçulmano. No final da manifestação uma
surpresa: o Bispo, que tinha acabado de chegar de
uma viagem, veio nos saudar. Na sua mensagem, de
grande impacto, nos pediu para viver pela paz e a
unidade, colocando em prática a ‘Regra de ouro’”.

MÉXICO - Mexicali

AMÉRICA

Em Mexicali os Jovens pela Unidade levaram
para a frente algumas iniciativas em favor
dos imigrantes num parque da cidade. Ao
longo da parede da fronteira que divide o
México dos Estados unidos, quiseram
depositar o próprio empenho de construir
uma ponte de fraternidade.

Uma corrida que atravessou os
lugares simbólicos da paz e da
unidade. Os gen 3 e as gen 3
foram apresentá-la também no
Senado da República.

MÉXICO - Cidade do México
“No momento da largada da corrida, na praça mais
importante da Cidade do México, popularmente
chamada "El Angel de la Indipendencia", onde fica
um dos mais importantes monumentos da cidade,
éramos 300.
Uma longa fileira de camisas azuis corria ao longo do
Paseo de la Reforma, uma rua que passa pelo centro
entre os edifícios, centros financiários e comerciais.
Momento central na praça dedicada a Gandhi, onde
uma sua mensagem servia de cenário: "A nossa luta
tem como objetivo a amizade com o mundo
inteiro".
Ali uma série de experiências, músicas, coreografias
sobre a Regra de ouro terminou com o Time-out.
Através de skype os Jovens pela unidade de
Bombaim (Índia) nos fizeram partícipes dos passos
concretos que fazem todos os dias para construir a
paz”.

COSTA RICA - Puente de Piedra

VENEZUELA – Caracas

“O nosso País está atravessando
por um período muito difícil, mas
não podíamos faltar ao
Run4unity: o nosso empenho para
construir a paz não para! Em
Caracas no parque “Los Caobos”,
das 9 às 12 jogamos vários
esportes entre os quais: futebol e
vôlei. Propomos um decálogo
para ser colocado em prática e
para viver pela paz, praticando as
várias disciplinas. Éramos 50.
Vieram os nossos amigos de
vários pontos da cidade. Juntos
nos encorajamos e convidamos os
jovens que estavam no parque: foi
belo chamá-los para participar!
No intervalo de cada jogo
apresentamos o Movimento
Juvenil pela unidade. Concluímos
com o Time Out. Para todos uma
saudação de Caracas e…obrigado
por esta festa mundial!!”

AMÉRICA

Uma corrida ecumênica, construída com jovens e
adolescentes juntos. “A preparação do Run4unity
foi um trabalho muito especial dos adolescentes e
jovens dos Focolares, juntos com vários jovens
empenhados na Pastoral Juvenil. Realizamos pela
manhã jogos que tinham como tema a ‘Regra de
ouro’. Uma verdadeira riqueza foi a contribuição
de algumas pessoas da Igreja Luterana com quem
há algum tempo nasceu uma bela amizade. Elas
ajudam jovens de áreas difíceis, com a arte, a
música e a dança. Belas também as suas canções,
com um profundo significado social e amor pelo
ambiente. No final passamos o bastão para a
cidade de Guadalajara (México)”

BRASIL – Manaus
Um flash mob que envolveu toda a praça.
“Éramos pouco, mas com o passar dos minutos, o nosso grupo se alargava cada vez mais. Assim demos
vida a um grande flash mob na praça na frente do Teatro Amazonas de Manaus. Aos poucos os jovens
e pessoas que passavam se uniam aos nossos passos de dança para exprimir em uníssono o desejo de
paz, o empenho em construí-la”.

ARGENTINA – Gral Rodriguez , José C.Paz, Pilar

AMÉRICA

A edição 2016 de Run4Unity na província de Buenos
Aires foi feita no Gral Rodriguez, com um dia esportivo,
e em Pilar se fez um percurso, passando por uma reserva
natural.
“Aprendemos muitas coisas sobre como cuidar do
ambiente caminhando, jogando e trabalhando em meio à
uma natureza extraordinária. Esta foi a nossa corrida: um
percurso ecológico com a comunidade de José C.Paz e
Pilar, na Reserva Natural de Urbana del Pilar. Os
voluntários da Associação para a proteção do patrimônio
natural nos prepararam todo o programa. Éramos 50.
Entregamos a eles um ‘dado’ com algumas regras para o
respeito da natureza. Queremos dar a nossa contribuição
para a paz, construindo-a entre nós em harmonia com a
natureza”.

ARGENTINA – Buenos Aires
Em Buenos Aires a
corrida viu como
protagonista o
diálogo interreligioso com cerca
de 150
participantes:
budistas,
muçulmanos,
hebreus e cristãos.

O centro Budista Soka Gakkai acolheu o evento. O Instituto “Bet El” da comunidade hebraica de Buenos
Aires, participou e a direção geral de culto do Governo da Cidade de Buenos Aires entregou oficialmente
aos participantes a declaração de interesse público do evento.
“Através do vídeo, canções e experiências apresentamos as nossas diferenças culturais e religiosas:
conhecemos um a religião do outro, vencendo os preconceitos da mente e do coração que nos impedem a
nos abrir para acolher o outro. Constatamos que muitos valores nos unem. A corrida começou, agora cabe
a nós continuar”.

ARGENTINA – Trelew
Em Trelew toda a
comunidade prestigiou a
corrida e depois… fotos
de todos juntos
publicadas nas redes
sociais com esta
mensagem: “Nós nos
unimos a esta corrida
mundial pela paz,
seguindo cada um de
vocês em tudo o que
fizeram, fazem e farão!!!”.

ARGENTINA – Parana
Em Parana a corrida começou alguns dias antes
de 8 de maio. “Penduramos, numa praça da
cidade, alguns cartazes e distribuímos convites
para manifestar o nosso compromisso pela paz e
a unidade do mundo, participando da nossa
corrida. Run4unity se realizou ao longo de uma
velha estrada que costeia o mar em Santa Fé.
Convidamos todos a serem protagonistas de paz
e construtores de um mundo unido, deixando
num grande outdoor o desenho da própria mão
colorida. Ficamos surpreendidos em ver que
todos aceitaram este desafio com alegria e
entusiasmo”.

ARGENTINA – Bahia Blanca

AMÉRICA

Uma corrida “meteorológica” foi feita em Bahia Blanca, porque o programa mudou devido ao tempo
que passou do sol à chuva! “’Al mal tiempo buena onda’ afirmamos nós, argentinos, para dizer que não
devemos ceder diante das dificuldades, aliás, isso pode nos abrir novas possibilidades. Assim, quando a
chuva parou a nossa corrida, obrigando-nos a adiá-la, conseguimos ver juntos as notícias, as fotos, os
vídeos que chegavam do mundo, oferecendo a todos um delicioso chocolate quente. A nossa corrida
‘molhada’ foi mesmo mundial”.

IRAQUE

ORIENTE MÉDIO

Cinquenta adolescentes empenhados em viver a
“Regra de ouro” e a rezar juntos para pedir o dom
da paz em todos os pontos da terra.
“Jogos, pequenas representações teatrais e um
momento de aprofundamento sobre a ‘Regra de
ouro’ e sobre como vivê-la. Momentos do nosso
Run4unity que contribuíram para criar um
relacionamento belo e simples entre todos. Para
viver concretamente o nosso empenho em
transformar tudo com o nosso amor, limpamos,
divididos em grupos, alguns espaços ao redor da
igreja que nos hospedou, alguns ajeitaram as
plantas no jardim. Concluímos com uma oração à
Nossa Senhora para pedir o dom da paz”.

BIELORRÚSSIA – Minsk
Pela primeira vez Run4unity na Bielorrússia.
“Nós moramos num país pequeno, somos poucos…e
não sabíamos como organizar o Run4unity. Um
telefonema de Catanzaro (Itália) nos entusiasmou,
pois nos convidava a fazer uma conexão com eles
com um breve vídeo para dar a largada à corrida.
Parecia-nos difícil, mas conseguimos! No vídeo um
adolescente diversamente hábil também nos saudou.
A frase deveria ser dita pelo irmão dele, mas não
conseguia e por isso ele o ajudou, pois era em
italiano. Vendo o vídeo parecia que… justamente ele
que não podia caminhar era quem mais corria.
Conseguimos então organizar um momento de jogos
com algumas crianças e adolescentes”.

ROMÊNIA – Bucareste

EUROPA
EUROPA

Uma corrida de solidariedade. “Se tivéssemos
dado ouvido às previsões do tempo não teríamos
feito nada: no dia 8 de maio, em Bucareste,
estava prevista uma tempestade. Mas depois de
uma semana de chuva, esse dia estava sereno.
Praticamos esporte e jogos no Parque da
Juventude. Algumas pessoas que passavam no
parque nos perguntavam quem éramos, tocados
pelo clima de alegria que se respirava. No convite
para o evento escrevemos que a nossa era uma
corrida de solidariedade: escolhemos ajudar um
centro para adolescentes diversamente hábeis,
onde alguns têm dificuldades econômicas.
Recolhemos objetos para dar para eles. Jogamos juntos, envolvendo também aqueles que não podiam se
mexer. Depois de perguntar se queriam se empenhar pela paz, oferecemos a todos um diploma de
participação da corrida”.

FRANÇA – Paris
Um grupo de doze nacionalidades para
uma edição de Run4unity no centro de
Paris.
“Nós nos reunimos para viver um momento
de fraternidade e de descoberta do outro
através do esporte. Importante e
significativa a presença de alguns meninos
do Afeganistão. Juntos demos vida a
torneios de vôlei, basquete, pingue-pongue
e naturalmente futebol! Com prêmios para
cada especialidade. Mas no fim, a equipe
que venceu a copa não era aquela que
ganhou os jogos, mas aquela que teve a
maior nota em… fair-play! »

GRÉCIA – Atenas

EUROPA

Entre a crise econômica e as emergências
humanitárias, os Jovens pela unidade de
Atenas, na Grécia, quiseram continuar a serem
protagonistas de paz e de solidariedade.
“Em três momentos de março a maio nos
encontramos para jogar, confrontando-nos sobre
o tema da interculturalidade, para criar murais
num centro para refugiados e, no próximo
domingo, seremos protagonistas da nossa
Run4Unity: um dia com jogos e experiências de
fraternidade!”

ESPANHA – Castellon

EUROPA

Um dia de ‘verdadeira família’, jogos
e esporte onde todos foram
protagonistas, junto com os jovens e
adultos.
“Representavam várias cidades da
Espanha, mas também o Equador,
Venezuela, Itália, e Brasil. Vivemos a
unidade na diversidade. Foi lindo
também poder partilhar o dia com
amigos da Associação Frater
(Fraternidade cristã com pessoas
diversamente hábeis)”.

ITALIA – SLOVENIA

ITALIA – Figline Valdarno

ITALIA – Latina

ITALIA – Scicli

ITALIA – Porto Torres

ITALIA – Trento

ITALIA – Roma

ITALIA – Ciampino

