
Prem Rawat agraciado com a cidadania de São Paulo 
pelo seu trabalho na construção da paz

Los Angeles, 12 de abril de 2013 - Prem Rawat foi agraciado com o título de Cidadão honorário 
de São Paulo na 3ª feira, 9 de abril, numa cerimónia especial realizada na Câmara Municipal da 
cidade.

Perante uma plateia de mais de 300 
convidados, o evento foi transmitido ao vivo 
pela internet e gravado por quatro canais de 
televisão no Brasil. O tema do evento foi a 
“Sustentabilidade e uma Cultura de Paz”, o que 
foi particularmente pungente para uma cidade 
que tem sofrido de violência trágica em anos 
recentes.

O vereador sénior Gilberto Natalini, um 
proeminente defensor da criação de uma 
cultura de paz, dirigiu a cerimónia. Referiu, 
numa reunião prévia com VIPs, onde se 
encontrava Prem Rawat, que há quem diga 
que é mais seguro viver em Bagdade do que 
em São Paulo. Apesar de se ter verificado um 
decréscimo de violência na cidade, Prem 
Rawat fez questão de afirmar que a simples 
perda de uma vida já era demasiado e que era 
urgente uma cultura de construção da paz. É 
evidente que a cidade de São Paulo faz 
questão de progredir nesse esforço.

A pedido do governo de São Paulo, a 
Fundação Prem Rawat está a ajudar a cidade 
ao implementar o seu Programa de Educação 
para a Paz, inicialmente, em dez centros 
comunitários, mas extensível a mais.

A cerimónia foi precedida pela intervenção de 
vários oradores principais, que falaram da 
necessidade de uma cultura de paz, da sua 
importância para São Paulo e da influência 
positiva que uma mensagem de paz como a de 
Prem Rawat pode ter. Os discursos incluíram 
uma carta de felicitações e de apoio à paz por 
parte do congressista Walter Feldman, um 
defensor da paz no Congresso brasileiro.

Prem Rawat falou então durante mais de trinta 
minutos sobre a importância da paz na vida de 
cada indivíduo. Explorou a questão da fome e

de como, em média, metade da produção 
mundial de comida é deitada fora. São 
desperdiçadas anualmente cerca de 1,2 mil 
milhões de toneladas. O facto de existir um 
nível tão elevado de produção é prova de que 
não há falta de alimentos no mundo. Contudo, a 
ganância levou à escassez e à fome para 
muitos.

Prem Rawat acredita que a redução da fome 
poderá levar à diminuição da criminalidade, 
como se tem verificado em muitas 
comunidades que beneficiaram do 
abastecimento de boa alimentação local em 
instalações construídas pela Fundação Prem 
Rawat.

Seguidamente, falou sobre o que seria o maior 
feito da humanidade. Não eram os telemóveis, 
nem a tecnologia nem a ida à Lua. O maior feito 
da humanidade seria, isso sim, atingir a paz, 
pela qual valia a pena lutar.

O evento encerrou com Gilberto Natalini e a 
jornalista Soninha Francine a concederem a 
cidadania de São Paulo a Prem Rawat.

Foi ainda agraciado com a “Marca da Paz”, uma 
réplica do famoso monumento pela paz com o 
mesmo nome em São Paulo. Fazendo parte de 
uma iniciativa internacional de paz concebida 
por Luigi Brancati, a réplica é entregue a 
individualidades distintas, como forma de os 
premiar pelo seu trabalho social e de 
construção de uma cultura de paz.

Entre as individualidades que foram 
anteriormente agraciadas com a cidadania 
honorária de São Paulo, incluem-se o papa 
Bento XVI em 2007, o presidente Bill Clinton 
em 2008 e o Dalai Lama em 2011.
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