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Meios de Comunicação Mexicanos Fazem a Cobertura  

do Programa de Educação para a Paz 

 

 

  1 dez 2020 

 
 

 
Vários meios de comunicação mexicanos cobriram recentemente o Programa de 
Educação para a Paz nos estados de Quintana Roo e Cuernavaca. Aqui estão alguns 
excertos dessa cobertura, com links para os artigos completos. 
 
Educação para a Paz, um Bálsamo no Meio da Incerteza 
 
Excerto do artigo do La Jornada Maya 
 
Nos últimos três anos, a Fundação Prem Rawat (TPRF) tem realizado o Programa de 
Educação para a Paz em várias instituições em Quintana Roo. No contexto da pandemia, 
tem sido um “bálsamo” para aliviar um pouco a dor e a incerteza que sofremos como 
seres humanos. 
 
“Quando a COVID-19 chegou, muitas pessoas ficaram assustadas. Eu fui afetado por 
esse medo da incerteza e para mim foi muito forte porque, além de idoso, também sofro 
de hipertensão. Comecei, então, a ouvir as apresentações virtuais do fundador da TPRF, 
Prem Rawat, nos primeiros 30 dias da pandemia, e isso fortaleceu-me e deixou-me 
confiante”, disse Miguel Ángel Morales Sánchez, voluntário do Programa de Educação 
para a Paz nesse estado desde 2017. 
 

https://www.tprf.org/pt-br/programa-de-educacao-para-a-paz/
https://www.tprf.org/pt-br/programa-de-educacao-para-a-paz/
https://www.lajornadamaya.mx/quintana-roo/30497/educacion-para-la-paz-balsamo-en-medio-de-la-incertidumbre
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Ele conta que, ao interiorizar a mensagem nas apresentações de Prem Rawat, começou a 
sentir confiança e sentimentos que o afastavam do medo, e isso convenceu-o de que 
deveria compartilhar a mensagem, “porque, assim como eu, há muitas pessoas no mundo 
cheias de incerteza.” 
 
Juntamente com outros voluntários, passaram a oferecer o programa on-line por meio da 
plataforma Zoom. Uma das primeiras instituições foi o DIF estadual (O DIF é o Sistema 
Nacional de Desenvolvimento Integral, uma instituição pública de assistência social 
dedicada ao fortalecimento e desenvolvimento do bem-estar das famílias mexicanas) e 
contou com a presença de 450 pessoas. O evento foi inaugurado pela Presidente do DIF, 
Gabriela Rejón de Joaquín. 
 
Nos últimos meses, este programa chegou à Guarda Nacional do estado de Veracruz, à 
Secretaria de Segurança Pública, à Universidade Tecnológica de Cancún e a diferentes 
organizações como o Rotary Distrital na área de Cancún. 
 
A doença e a incerteza de ver ou não os seus familiares “é uma dor imensa, mas o 
Programa de Educação para a Paz é um bálsamo que ajuda as pessoas a sentirem paz, 
mesmo de forma virtual, e a terem esperança”, diz Sánchez. 
 
Vamos Erradicar Juntos a Violência 
 
Excerto do Artigo do El Sol de Cuernavaca 
 
A Fundação Prem Rawat está a fazer um excelente trabalho na América, oferecendo uma 
mensagem de paz e ajuda social. É uma organização internacional de grande prestígio 
que tem recebido reconhecimento pelos excelentes resultados do seu Programa de 
Educação para a Paz junto de diversos grupos vulneráveis… Tem havido uma 
reabilitação surpreendente entre os presos. Com representação em mais de 70 países, 
esta organização é um exemplo a seguir, apresentando serviços de boa qualidade, boa 
gestão e administração. 
 
DIF-BJ Treina Funcionários para Promover a Paz no Município 
 
Excerto do Artigo do Clic Noticias 
 
Como parte de várias ações destinadas a fortalecer a paz no município, funcionários do 
sistema DIF Benito Juarez (DIF é o Sistema Nacional de Desenvolvimento Integral, uma 
instituição pública de assistência social dedicada ao fortalecimento e desenvolvimento do 
bem-estar das famílias mexicanas) iniciaram um curso virtual denominado Programa de 
Educação para a Paz. Por meio desses cursos virtuais, procuram fortalecer estratégias 
que garantam a harmonia às famílias de Benito Juárez. 
 
O Diretor Geral do DIF, Flavio Carlos Rosado, destacou que este programa pode ajudar 
todo o pessoal a tornar-se mais consciente e capacitado, para que os seus elementos se 
transformem em embaixadores da paz. 
 
Destacou que o DIF, assim como o governo municipal chefiado pela presidente Mara 
Lezama, trabalha para fortalecer estratégias que garantam segurança e harmonia para o 
bem-estar das famílias de Benito J. 
 

https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/cultura/juntos-erradiquemos-la-violencia-5997657.html
https://www.clicnoticias.com.mx/2020/09/02/dif-bj-capacita-a-personal-para-promover-la-paz-en-el-municipio/
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Este material, criado pela Fundação Prem Rawat, “é útil porque contempla temas como 
apreciação, consciência de si mesmo, entendimento, dignidade, esperança e 
contentamento, entre outros”, afirmou. 
 
Acrescentou ainda que Benito Juárez é o primeiro município de Quintana Roo a começar 
a formar os seus funcionários na educação para a paz. 

 

 


