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Programa de Educação para a Paz oferecido a todos 
os londrinos com mais de 14 anos para ajudar a 

enfrentar o crime violento 
 

 

 
 

Postado por Jake Frankel a 11 de Junho de 2018 

 

Em resposta ao surto de crime violento em Londres, Prem Rawat reuniu líderes e ativistas 
no Lambeth Community College para anunciar um importante desenvolvimento do 
Programa de Educação para a Paz. 
 
Comunicado à imprensa 
 
Londres,11 de junho de 2018: 
 

 O Programa de Educação para a Paz de Prem Rawat, a ser atualmente apresentado 

em prisões no Reino Unido e por todo o mundo, é oferecido pela primeira vez a 

londrinos com idade superior a 14 anos. 

 Este anúncio surge no momento em que Prem Rawat, a Pastora* Lorraine Jones e a 

Dwaynamics oferecem um evento no Lambeth Community College como parte da 

campanha #peaceispossible. 

 
* “Pastor/a”- título eclesiástico ordenado por uma congregação cristã evangélica 

https://www.tprf.org/author/jfrankel/
https://www.tprf.org/programs/peace-education-program/
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 Na semana passada, o artista urbano Ben Eine pintou a mensagem intemporal de 

Prem Rawat “A Paz é possível” em Shoreditch, E1. 

 

 O Programa de Educação para a Paz, desenvolvido pelo embaixador global da paz, 

Prem Rawat, será disponibilizado a todos os londrinos com mais de 14 anos para 

ajudar a enfrentar o aumento do crime violento na capital. O programa, que inicialmente 

visava ajudar a reabilitar reclusos condenados, será lançado em parceria com os 

centros comunitários de Londres, ativistas, escolas e clubes de jovens. 
 
O Programa de Educação para a Paz, de Prem Rawat, está neste momento a ser 
usado nas prisões do RU, incluindo as Prisões de SM em Leeds, Doncaster e 
Thameside, ajudando os reclusos a descobrirem recursos interiores e a acederem à 
paz pessoal, e reduzindo as hipóteses de reincidência. O programa também foi 
utilizado com sucesso em zonas de pós-conflito, tais como a Colômbia, Soweto na 
África do Sul e em Timor Leste. 

 
Além de prisões, o Programa de Educação 
para a Paz tem sido lançado em escolas, 
centros comunitários e hospitais em todo o 
mundo. Na Colômbia, o Vice-Presidente do 
país pediu que o lançamento do programa da 
paz fosse alargado a todo o pessoal militar e 
policial, às suas famílias e a todos os ex-
combatentes de ambos os lados de uma das 
mais longas guerras civis da história.   
 
 
 

Este anúncio de Prem Rawat surge no momento em que Londres está a passar por um 
surto de crimes violentos. Só em 2018 e até à data, 37 pessoas morreram por 
esfaqueamento, num total de 62 assassínios reportados. No ano anterior, os registos 
da Polícia Metropolitana revelaram 37.443 casos de crimes com arma branca e 6.694 
com arma de fogo em todo o RU até Setembro de 2017. 
 
O lançamento do Programa de Educação para a Paz 
foi anunciado num evento no sábado ao fim da tarde, 
no Lambeth Community College com Prem Rawat e a 
Pastora Lorraine Jones, cujo filho Dwayne Simpson 
foi esfaqueado até à morte em 2014. O evento foi 
organizado pela Dwaynamics (um clube de fitness e 
box fundado pela Pastora Lorraine Jones em Angell 
Town, Lambeth) e pela Celebrate Life Events, em 
colaboração com  Parcerias Comunitárias da Polícia 
de Lamberth. 

https://www.tprf.org/programs/peace-education-program/
https://www.tprf.org/programs/peace-education-program/
https://www.tprf.org/peace-education-program-helps-colombians-heal-from-civil-war/
https://www.tprf.org/south-africa/
https://www.tprf.org/south-africa/
https://www.tprf.org/prem-rawat-brings-message-of-peace-to-war-torn-country-of-east-timor/
https://www.tprf.org/peace-education-program-offered-to-all-londoners-over-14-years-old-to-help-tackle-violent-crime/2018-06-06-14-14-52/
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Os convidados, incluindo o Alto Comissário Jamaicano e o Presidente da Câmara de 
Lambeth, foram recebidos com uma diversidade de entretenimentos por parte de 
jovens talentos locais através de música, dança e palavras. O acontecimento fez parte 
da campanha de Prem Rawat #peaceispossible, depois do famoso artista de graffiti, 
Ben Eine, ter pintado a mensagem intemporal de Prem Rawat nas paredes da 
Shoreditch House em Ebor Street, Shoreditch, no passado fim-de-semana. 
 

Prem Rawat, embaixador global da paz, 
disse: “Gostaria de agradecer à Pastora 
Jones por me ter convidado para o seu 
evento “Sementes de Paz”. Juntar as 
comunidades afetadas pela violência dos 
jovens é uma parte importante do processo 
de cura ligado à experiência do crime 
violento. Foi por isso que decidi disponibilizar 
o meu Programa de Educação para a Paz a 
todos os jovens londrinos e recordá-los de 
que a paz é possível. Se a iniciativa 
conseguiu fazer a diferença em zonas de 

pós-conflito tais como a Colômbia e a África do Sul, então tenho esperança de que 
também possa ter um impacto positivo nas ruas de Londres.” 
 
A Pastora Lorraine Jones, fundadora da 
Dwaynamics e defensora da comunidade, 
disse: “Temos de trabalhar juntos para que os 
nossos filhos deixem de ser mortos. É muito fácil 
abandonar a esperança. Mas há esperança, e o 
bom trabalho que pudemos fazer através da 
Dwaynamics é uma evidência disso. Os efeitos 
da vaga de crimes com arma branca numa 
comunidade são devastadores. Com 
#peaceispossible e o Programa de Educação 

https://www.tprf.org/peace-is-possible-ben-eine-prem-rawat-partner-on-london-mural/
https://www.tprf.org/photo-27-05-2018-10-45-20/
https://www.tprf.org/img_6902/
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para a Paz, esperamos transformar essa dor em força interior, curando as 
comunidades que estão devastadas pela violência dos jovens e inspirando a próxima 
geração com mensagens de paz e positivismo.” 
 
Acerca de Prem Rawat: 
 
Prem Rawat, de 60 anos, começou a falar para audiências enquanto criança na Índia, 
sua terra natal, há mais de 50 anos. Desde então, tem-se dirigido a mais de 15 milhões 
de pessoas em eventos ao vivo por todo o mundo e o seu programa sobre a paz é 
apresentado em mais de 80 países. Tem dedicado a sua vida a divulgar uma 
mensagem de paz e de auto-descoberta; uma jornada que o tem levado a falar no 
Parlamento Europeu, nas Nações Unidas, no Parlamento do Reino Unido e no Senado 
Italiano, como também em Universidades pioneiras e fóruns de negócios. 
 
Em 2012, foi agraciado com o prémio Brand Laureate Lifetime Achievement da Asia 
Pacific Brands Foundation, concedido apenas a quatro pessoas, entre as quais Nelson 
Mandela. 
 

 

https://www.premrawat.com/

