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Prem Rawat leva mensagem de Paz ao
Timor Oeste devastado pela guerra

Viajando para o Timor Oeste, nação asiática contur-
bada pela guerra – pela primeira vez, em 18 de 
setembro, Prem Rawat foi recebido com entusias-
mo. No Palácio de Lahane, ele se dirigiu a um públi-
co de 600 pessoas, incluindo o presidente do país, 
Taur Matan Ruak, a primeira-dama, Isabel da Costa 
Ferreira, e outros dignitários.

Ainda transtornado após décadas de guerra com a 
Indonésia, que fez com que aproximadamente 
100.000 dos 1.200.000 habitantes do país morres-
sem, o Timor Oeste é a mais nova nação da Ásia, 
tendo conquistado sua independência em 2002. O 
desemprego é grande, e a taxa de alfabetização 

pequena. Aproximados 41% da população vivem 
abaixo da linha de pobreza. É um país de jovens, 
com mais de 45% por cento da população abaixo 
dos 18 anos.

Mr. Rawat foi convidado para ir ao país pela primei-
ra-dama, uma advogada defensora dos direitos 
humanos e parceira na Fundação Timor, que forne-
ce água potável e provê iniciativas educacionais. Ela 
havia visto vídeos com palestras internacionais de 
Prem Rawat, e pediu a ele que contribuísse para 
inspirar o país, que busca construir um futuro mais 
pacífico e próspero.

Em entrevista em rede nacional de TV, Prem Rawat 
disse que “gostaria de oferecer aos cidadãos do 
Timor Oeste meus melhores votos. Acho que passa-
ram por muitas dificuldades, e chegou a hora de 
brilharem.” Disse ainda, explorar a possibilidade de 
que a Fundação Prem Rawat fornecesse auxílio 
humanitário bem como fazer avançar o Programa 
de Educação Para a Paz. 

Além de alimentação saudável, água, e abrigo, o 
caminho para paz, prosperidade e dignidade exige 
“uma revolução em nosso modo de pensar”, disse 
Rawat. Ele lamentou o fato de que a sociedade 
global desperdice frequentemente alimentos, às 
custas de pessoas famintas, e que gaste imensos 
recursos em armamentos ao invés de usar a tecno-
logia para ajudar pessoas. 
“Temos esquecido do precioso que é a vida. 
Quando lia a história do Timor Oeste, só o que pude 
dizer a mim mesmo foi: “Como pode um ser 
humano fazer isso com outro?”, continuou. 
“Quando não respeitamos uns aos outros, viramos 
fanáticos. E, em conclusão, destruiremos tudo.” 

Fazendo notar que 99 % de cada corpo humano na 
Terra é composto dos mesmos 6 elementos (oxigê-
nio, carbono, hidrogênio, nitrogênio, cálcio e fósfo-
ro), ele enfatizou que temos mais em comum do 
que pensamos. Quando os contrastes ficam mais 
vívidos, “as pessoas precisam aprender a conviver 
com os outros, de modo que quando virmos uma 
diferença, não digamos que a diferença é algo de 
ruim. Todos pensam que os outros deveriam ser 
como eles. Não. Cada um é como é, e devemos 
aprender a apreciar isso.”

Apesar dos desafios de Timor Oeste e do resto do 
mundo, Prem Rawat se disse esperançoso sobre o 
futuro, porque, em última análise, fazer a paz é mais 
fácil do que fazer guerras. “Para guerrear, você preci-
sa fazer coisas. Para fazer a paz, não é preciso fazer 
nada – porque a paz reside no coração de cada ser 
humano. A paz já está aí. Precisa ser explorada. Tem 
que ser nutrida e isto precisa ser entendido.
Se retirarmos de cena a inconsciência e a estupidez, 

o que restará de normal será a paz. A visita foi vista 
com entusiasmos, com dançarinos timorenses 
saudando Prem Rawat no aeroporto e estudantes 
universitários ao redor do palácio, atentos às pala-
vras proferidas em seu interior. No desfecho de suas 
colocações, o presidente Ruak abraçou Prem e o 
convidou para um almoço privado em sua residên-
cia. “Apreciei demais sua apresentação. Achei seu 
discurso e suas explicações muito dinâmicos, moti-
vadores, com um efeito conciliador, de bálsamo 
para nós enquanto nação nova, recentemente 
envolvida em conflitos”, disse o presidente, que 
convidou Prem Rawat a retornar em breve ao país. 
“Espero que no futuro tenhamos paz em nosso 
país”, complementou. 

Informações sobre o Programa de Educação para Paz 

em Português: www.palavrasdepaz.org
O presidente Taur Matan Ruak, do Timor Oeste (à esquerda) e Prem Rawat.
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