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NOVA CALEDÔNIA | Le Mont-Dore

PAZ NA TRIBU
Desde o ano passado que existe muita rivalidade na tribu que se chama Saint-Louis.
Por isso decidimos organizar exatamente aqui a nossa Run4Unity para trazer uma onda
de paz. Não foi fácil obter a permissão para chegar nesse lugar, mas conseguimos.

Notícias das ilhas do Pacífico
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NOVA CALEDÔNIA | Le Mont-Dore

PAZ NA TRIBU
Organizamos danças e jogos para todos. Depois dedicamos um tempo para uma
profunda reflexão e trocas de testemunhos. Sugestivamente fizemos às 12h uma oração
pela paz e um telefonema com o Japão, para comunicar a eles o testemunho desse
fantástico revezamento mundial pela unidade.

Notícias das ilhas do Pacífico
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ANGOLA| Viana (Luanda)

FIZEMOS UM RAP
Éramos tantos! Fizemos muitos jogos e depois workshops de dança, cantos e
teatro pela paz.
Eis o testo do nosso Rap: «na semana mundo unido o importante é amar. Na
corrida pela paz vamos juntos celebrar. Só mundando o coração é que vamos
conseguir. No amor a paz existe, vamos todos construir!»

Semana Mundo Unido – esporte e arte
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ÁUSTRIA | Viena

CONSTRUTORES DE PAZ NO COTIDIANO
Nos encontramos em Viena adolescentes de diversos países para nos conhecer, além
dos preconceitos de nacionalidade. Três dias de esportes e ações para aprender a
construir a paz, começando de nós mesmos.

300 atletas da Áustria, Eslovaquia, Hungria, Alemanha e Suiça
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ÁUSTRIA | Viena

CONSTRUTORES DE PAZ NO COTIDIANO
Um torneio de futebol e voleibol com as regras do "Sport4peace". Quizemos dedicar
como sinal de solidariedade para com o povo siriano.
Entre os jogadores tinha também jovens refugiados pertecentes a um igreja siroortodoxa.

300 atletas da Áustria, Eslovaquia, Hungria, Alemanha e Suiça
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BENIN| Porto Novo

ÉRAMOS EM 250!
Envolvemos nosso companheiros de escola e, inclusive, os professores e um
diretor. A Regra de Ouro deu o tom da jornada. Ao final do torneio de futebol
foi realmente muito bonito ver como os competidores se saudavam entre si e
restabeleciam uma verdadeira paz entre todos. Depois houve uma grande festa
com músicas e danças.

Juntos para construir um mundo de paz

