Projeto 100 Dias de Paz – Trégua Olímpica

A Trégua Olímpica foi criada no século VIIII antes de Cristo, com o objetivo de estabelecer a
paz na Grécia Antiga, onde deveria ser feita uma competição atlética amistosa a cada quatro
anos para quebrar o ciclo de conflitos. Assim foram criados os primeiros Jogos Olímpicos em
776 a.C. A tradição da trégua Olímpica foi mantida simbolicamente nos Jogos da era moderna,
ressurgidos e idealizados pelo Barão de Coubertin a pouco mais de cem anos.
Em Londres 2012, foram criados dois símbolos para acompanhar todas as edições dos Jogos
Olímpicos, a partir dos Jogos daquele mesmo ano, a Cruz Olímpica e o Ícone da Paz. O artista
londrino Jon Cornwall, projetou e criou a Cruz Olímpica utilizando 12 tipos diferentes de
madeira de todo o mundo para representar os 12 discípulos. O Ícone da Paz, representa
trabalho que Pax Christi Internacional realiza em prol da paz e reconciliação no Oriente Médio.
A Paz de Cristo é representada no ícone através de diversas histórias bíblicas e da vida de
santos da nossa Santa Igreja.
Seguindo os moldes do trabalho realizado para os Jogos Olímpicos Londres 2012, a campanha
“100 Dias de Paz” engloba diversas atividades a serem realizadas antes, durante e depois dos
Jogos Olímpicos Rio 2016, com a finalidade de atingir jovens, atletas e o público em geral, com
a proposta de unir os valores cristãos católicos aos que o esporte nos proporciona, trazendo
assim um novo e desafiador canal de evangelização.

Projetos antes dos Jogos Olímpicos Rio 2016:










Reestruturação da Pastoral do Esporte da Arquidiocese do Rio de Janeiro;
Apresentação da Cruz Olímpica e do Ícone da Paz durante a JMJ Rio 2013, com benção
do Papa Francisco aos Símbolos, aos Atletas brasileiros e as bandeiras Olímpica e
Paralímpica;
Lançamento da Campanha “100 Dias de Paz – Trégua Olímpica” na Expo Católica e na
Feira Vocacional da JMJ Rio 2013;
Corrida da Paz;
Peregrinação da Cruz Olímpica e do Ícone da Paz pelo Rio de Janeiro;
Copa da Paz: Missas nas línguas de acordo com os jogos no Rio de Janeiro durante a
Copa do Mundo da FIFA 2014;
I Jogos Arquidiocesanos de São Sebastião;
Conferência Internacional 100 Dias de Paz;

Projetos durante os Jogos Olímpicos Rio 2016:







Acampamento Josué: Jornada Mundial Olímpica da Juventude;
Amigos pelo Esporte: Campanha de hospedagem para família dos Atletas;
Chama da Paz: Cruz e Ícone da Paz acompanhando a tocha olímpica;
Jornada da Paz: Campanhas de Paz por todo o Rio de Janeiro – escolas, caminhadas,
trilhas, etc;
Festival da Juventude: Música da Paz;
Cultura da Paz: Oficinas de Arte e Cultura.

