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MotoForPeace
A figura do missionário é muitas vezes a única fonte de
esperança para os necessitados que vivem em países
em desenvolvimento. O seu trabalho cotidiano e calmo,
realizado com fé, responsabilidade e abnegação, vai muitas
vezes em silêncio. Com este projeto, pretendemos apoiar
o compromisso dos católicos na América do Sul, visitando
as comunidades em que operam, para dar uma cara a todos
os religiosos que as animam e as fazem viver: uma missão
en linha com o espírito da motoforpeace que, além de
inculcar solidariedade e amizade, pretende contribuir para
o bem-estar dos mais fracos, facendo destes projectos uma
contribuição tangível.
Nosso compromisso é dirigido as pessoas mais desfavorecidas
nas comunidades que visitamos, frequentemente crianças.
Em particular, tentamos contribuir para o desenvolvimento
de projetos destinados a tornar mais eficaz o gozo da vida
escolar e garantir serviços médicos mais eficientes.
A área da nossa intervenção envolve as populações que
vivem em áreas remotas e aldeias rurais no sul do continente
americano, onde o compromisso dos missionários católicos
é confrontado com realidades atormentadas pela pobreza,
escassez de recursos e instabilidade social. O itinerário
previsto levar-nos-á ao Peru, Bolívia, Paraguai, Argentina e
Chile, num total de cerca de 14.000 km.
O projeto é realizado com a colaboração do Departamento
do Vaticano para o Desenvolvimento Humano Integral e
com o Departamento do Estado de P.S
A organização sem fins lucrativos “MotoForPeace” é composta
de pessoal da Polícia Estadual da Itália, dos Carabinieri, da
Guardia di Finanza e de outras forças policiais europeias.
Para participar na missão do MotoForPeace 2020 entre em
contato conosco:
Mail: info@motoforpeace.it
Rogério Coelho: +351 963 705 218; +351 931 378 246
Celestino Suarez: +34658689750

www.motoforpeace.it

