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     Semana Mundo Unido 
   #In TimeForPeace 

 
Este ano, a Semana Mundo Unido dos jovens dos Focolares está online e é 
dedicada à paz. Luta pelo desarmamento, ações de paz no Médio Oriente, uma 
petição contra o embargo à Síria, solidariedade planetária em tempo de Covid, 
histórias de legalidade e justiça da Ásia à África.  
Uma semana com dois eventos centrais, nos dias 2 e 3 de maio de 2020 

 

1 a 7 de maio 2020 em mais de 100 Países 

Encontro Mundial online no dia 2 de maio às 12 horas 

 

Regressa, mas em versão online, a “Semana Mundo Unido”: laboratório e expo global 
promovida pelos jovens dos Focolares para mostrar histórias, ações, iniciativas que, nas 
diversas partes do mundo, contribuem para realizar a fraternidade, a unidade e a paz entre 
pessoas e povos, também em tempo de Covid-19. 

O tema central é “In Time for peace”, ou melhor, “A tempo para a Paz”, com dois eventos 
centrais a nível mundial, e muitos outros a nível local: uma verdadeira maratona com 
interações e testemunhos, de um ao outro canto do globo, para narrar o caminho da 
humanidade em direção à fraternidade universal, em tempo de Covid-19. 

A mensagem da Semana Mundo Unido quer, assim, unir-se simbolicamente aos muitos 
apelos à paz e à atenção com os mais vulneráveis dirigidos pelo Papa Francisco a toda a 
humanidade, especialmente neste tempo de pandemia, bem como ao apelo a um cessar-
fogo global lançado pelo Secretário Geral das Nações Unidas, António Guterres: “É tempo 
de acabar com os conflitos armados e concentrarmo-nos, todos, na verdadeira batalha pelas  
nossas vidas. [...] Devemos travar a chaga da guerra que destrói o nosso mundo. E tudo 
começa colocando um fim aos conflitos em toda a parte. Agora. É o que a nossa família 
humana necessita, mais do que nunca”. 

Nesse sentido, é significativa a mensagem de Maria Voce, presidente do Movimento dos 
Focolares e primeira promotora da Semana Mundo Unido: "O tema deste ano é a tempo 
para a paz, ou seja, chegamos a tempo, chegamos a tempo de construir a paz, construir a 
fraternidade, mas esta é a hora, não podemos esperar. Temos que fazer tudo o que 
pudermos para tornar esse lema realidade. [...] que em todo os lugares haja um mar de 
iniciativas que testemunham ao mundo que o amor é sempre possível, que nada pode 
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bloquear o amor, nenhuma pandemia, nenhuma adversidade, que o amor vence sempre em 
qualquer situação. Vamos mostrá-lo com esta Semana Mundo Unido. 

 

A maratona multimédia “In Time For Peace” será transmitida através do Sítio Web 
www.unitedworldproject.org que promove a Semana Mundo Unido. No mesmo endereço 
será possível consultar o calendário dos eventos locais, com o link para acompanhar as ações 
a decorrer durante toda a semana, podendo acompanhar o que acontece em qualquer parte 
do mundo, nos EUA, na Austrália, na Republica Democrática do Congo, entre muitos outros 
países. 

As redes sociais do United World Projet e a página web do Movimento dos Focolares 
divulgarão os eventos da Semana Mundo Unido.  

 

Os eventos centrais 

 

Sábado 2 de maio, pelas 12 horas, o streaming em direto #InTimeForPeace ligará diversas 
cidades do planeta, contando histórias, ações, acolhendo diálogos e atuações artísticas. 

Domingo 3 de maio, das 11 às 12 horas, dentro dos diversos fusos horários, decorrerá 
virtualmente o Run4unity, um evento desportivo, uma estafeta non stop que abarcará o 
globo, com jogos, desafios, testemunhos e empenhos para estender simbolicamente sobre a 
Terra, um arco-íris de paz. 

A Semana Mundo Unido, lançada pelos jovens dos Focolares em maio de 1995, quer ser uma 
espécie de observatório mundial sobre a fraternidade universal, promovido pelo Movimento 
dos Focolares, em colaboração com movimentos, associações e comunidades, que nos cinco 
continentes, trabalham para a paz e para a fraternidade entre os povos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


