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A Fundação Prem Rawat (TPRF) sempre considerou a paz como uma necessidade 
humana fundamental e o Departamento de Desenvolvimento Social de Joanesburgo, deu 
agora crédito a essa ideia ao designar os facilitadores do Programa de Educação para a 
Paz como Prestadores de Serviços Fundamentais na África do Sul. 

 
Como parte dos esforços de Joanesburgo para conter a propagação da COVID-19, a 
cidade organizou locais de acolhimento para os sem-abrigo oferecendo serviços 
essenciais, mantendo, no entanto, medidas de segurança restritas. O Programa de 
Educação para a Paz oferece um serviço essencial ao ajudar as pessoas a descobrirem a 
sua própria força interior e paz pessoal nestes tempos difíceis. 
 
As sessões do programa de paz ocorrem em seis abrigos e mais de 200 pessoas 
participaram, fazendo comentários fantásticos.   
 
 “Eu pensava que era um sem-abrigo, mas agora sei que tenho 
uma casa dentro de mim,” disse um dos participantes. ”Por favor, 
mantenham este programa, pois precisamos dele.” 
 
Os voluntários do Programa de Educação para a Paz estão a ter 
muito cuidado ao facilitarem as sessões, de forma a não se 
colocarem eles próprios ou outros em risco de contágio, usando 
máscaras, desinfetando todos os materiais e tomando outras 
precauções. Segundo membros da equipa, a apreciação dos 
participantes faz com que o esforço valha a pena, “Quando o 
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Programa de Educação para a Paz pediu voluntários para facilitarem nos abrigos, eu  
fiquei ao mesmo tempo entusiasmada e nervosa. Entusiasmada porque ia poder sair por 
um momento durante o confinamento; nervosa porque não sabia o que esperar,” disse 
Noma, uma das facilitadoras voluntárias.“Quando começámos, não podia acreditar: a 
gratidão pela mensagem, a compreensão… têm sido para mim uma lição de humildade. 
Cada sessão é uma experiência que não trocaria por nada. Estou grata por fazer parte do 
programa.” 
 
Cada sessão do Programa de Educação para a Paz apresenta excertos em vídeo do 
Fundador da TPRF: apresentações inspiradoras de Prem Rawat sobre temas como 
Dignidade, Escolha, Esperança e Contentamento. 
 

O tempo de reflexão, as considerações dos participantes, 
as atividades do caderno de apontamentos e os materiais 
de leitura fazem com que as sessões sejam variadas e 
divertidas. 
 
A TPRF disponibiliza gratuitamente os materiais do curso 
às organizações e aos voluntários, tornando o Programa 
de Educação para a Paz acessível a diversas populações 
em mais de 70 países e em 30 idiomas. 
 
 Qualquer indivíduo ou organização pode solicitar à TPRF 

     uma autorização gratuita para disponibilizar o curso a 
     grupos interessados. 
 
 

 
 
 
A TPRF também oferece várias outras iniciativas para atender às necessidades humanas 
fundamentais de comida, água e paz em todo o mundo. 

 


