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Os Gen 3 da equipe principal: 
Annie ● Ireland 

Marianela ● Argentina 

Louisianne ● France 
Claudine ● Cote d’Ivoire 
Robert ● Ireland
Daniella ● RDCongo
Miriam ● Ireland 
Sara ● Australia 
Auguste ● Cote d’Ivoire
Samira ● RDCongo
Anja ● Slovenia 
Gašper ● Slovenia 
Lourdes ● Argentina
Rosario ● Argentina 
Akouba ● Cote d’Ivoire
Claire ● RDCongo 
Elisee ● RDCongo
Emmanuel ● Benin 
Maddalena ● France 
Etienne ● France
Mary ● Australia
Marie ● France
Romain ● France  
Clodia ● Benin 
Chiara ● Italia
Sem ● Benin
Samuele ● Italia   
Joana ● France
Giulia ● Italia
Gioele ● Italia

Todo o
Centro 
Gen3/RPU

A todo os Gen 3 do mundo:
Olá a todos!
Somos um grupo de gen3 de 12 nações (Argentina, Austrália, Benin, Chile, Congo, Costa Do Marfim, França, Irlanda, 
Itália, Paraguay, Eslovênia e Uruguay) e com grande alegria estamos preparando em evento que pela primeira vez nos 
verá reunidos de todas as partes do mundo! O chamamos “Laboratório planetário Homem Mundo”.
Save the date: O Laboratório Planetário Homem Mundo se realizará de sexta 25 até domingo 27 de fevereiro de 2022 
e convidamos vocês a reservarem logo esta data.
Para quem o programa foi pensado? Para nós, meninas e meninos de 13 a 17 anos, Gen3 / RPU ou amigos que 
conhecemos e estão interessados no Ideal de um Mundo Unido.
Como posso participar? Junte-se a um grupo de amigos (pequeno ou grande, dependendo das indicações sanitárias 
locais) e juntos assegurem-se da possibilidade de se conectar online com os gen3 / RPU do mundo inteiro. Organizem 
o programa localmente para os três dias presencial, reservando tempo as para conexões mundiais. Fiquem em contato 
com seus assistentes e animadores para receber o programa e o link com as traduções. 

   Você pode nos ajudar a preparar este formidável evento mundial?
    Coloquemos em comum as experiências feitas vivendo o Evangelho

Até o final de outubro nos informem aqui https://forms.gle/waCkYMRYxZN6kL5w9 se tiverem experiências 
sobre os temas que escolhemos para os três dias: 
•	 O nosso estilo de vida (Por exemplo: Como faço para viver por um mundo unido fechado em casa devido à 

pandemia? Como é minha relação com as redes sociais? Desafios da nossa época: autoestima, saúde mental ...)
•	 Geração Sem Fome e nosso compromisso com o meio ambiente (experiências individuais e de grupo) 
•	 A paz e o encontro entre povos e gerações (Experiências dos adolescentes e dos avós...)

Posteriormente, pediremos que vocês gravem sua experiência em vídeo, possivelmente anexando imagens do 
local para nos ajudar a entender o contexto em que vivem. Os vídeos (ver requisitos técnicos abaixo) deverão ser 
enviados até 15 de janeiro de 2022 neste link https://forms.gle/waCkYMRYxZN6kL5w9

    Coloquemos em comum os nossos talentos artísticos: 
Esta é uma oportunidade de contribuir com nossos talentos para um mundo mais unido e para a criação de uma mentalidade 
fraterna e solidária. Somos convidados a contar nossos sonhos, nossos desejos de paz, de unidade entre os povos, nosso 
compromisso com a justiça, com a ajuda aos mais pobres, com o geração sem fome e com o cuidado com o planeta por 
meio de diversas linguagens artísticas. Montaremos uma exposição multimídia coletando os desenhos, pinturas, 
fotografias e filmes feitos por vocês sobre esses temas. Também convidamos vocês a compor canções e músicas 
que digam a todos os seus maiores sonhos. Entre as músicas compostas inteiramente por vocês será escolhida uma, 
com o auxílio de uma comissão internacional, como música-tema e hino do Laboratório Planetário Homem Mundo.
Também os convidamos a nos mostrar as danças típicas de seus povos ou danças criadas por vocês. Pedimos 
que nos façam chegar até o final de outubro neste link https://forms.gle/waCkYMRYxZN6kL5w9  se pretendem 
participar da ARTS4UNITY e enviem-nos os vídeos ou fotos das suas contribuições até 15 de janeiro de 2022 
(consulte os requisitos técnicos abaixo).

Júri: haverá vários grupos internacionais formados por adolescentes e adultos, especialistas na área, que nos ajudarão 
a valorizar todas as contribuições, algumas das quais serão apresentadas durante o Laboratório Planetário Homem 
Mundo, enquanto todas as outras serão publicadas e divulgadas ao longo do ano através das nossas redes sociais, em 
particular através do Instagram.
Autorizações: quem se inscrever até o final de outubro receberá a autorização a ser assinada pelos pais e pelos direitos autorais.
Requisitos técnicos:  Video: Formato MP4 - Codec H.264 - Resolução 1920 x 1080 HD - Frames 30. Pedimos que 
para a filmagem cuidem do fundo e das roupas que usarão (cenografia). Audio: Codec ACC - Bits 16
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