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“Este é o nosso tempo. Não existe "alguém" que nos vai trazer paz. A paz

		
.”
- Prem Rawat

Programa de Educação para a Paz
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O Programa de Educação para a Paz
Introdução
O Programa de Educação para a Paz (PEP) é um programa educacional assente em
suporte multimédia, criado pela Fundação Prem Rawat. O objetivo é ajudar os participantes a explorar a possibilidade de paz pessoal e a descobrir recursos interiores –
ferramentas de vida, tais como força interior, capacidade de escolha, apreciação e
esperança.
O Programa de Educação para a Paz é composto por 10 horas de materiais de workshop
focados numa seleção de temas centrais, extraídos de palestras internacionais de Prem
Rawat. Cada um dos temas inclui vários segmentos de vídeos, tempo para reflexão e
material de leitura para acompanhamento. Há um caderno de anotações para cada participante.
Não há testes, pois o programa é sobre a autodescoberta individual – algo que é único
para cada pessoa.
No fim do programa, os participantes serão convidados a trocar impressões sobre
o que aprenderam, o que gostaram, o que para eles constituiu um desafio e a dar 		
sugestões para melhorar o programa, utilizando o formulário que lhes é dado. Será
igualmente entregue a cada participante um certificado de participação.
O Programa
O currículo do programa é composto por 10 temas, que correspondem aos recursos
interiores explorados nos workshops. Os workshops incluem palestras curtas de Prem
Rawat sobre esses temas. Depois de completarem o Programa de Educação
para a Paz, os participantes deverão ser capazes de:
• compreender a possibilidade de paz pessoal
• descobrir recursos interiores tais como esperança, capacidade de escolha
e clareza
• reconhecer o seu próprio valor inato
O conteúdo do PEP inclui:
• um manual para facilitadores e um caderno de anotações para participantes
• 10 DVDs e 10 artigos ilustrados sobre os temas selecionados
• 6 vídeos suplementares
Está disponível mais informação em: www.tprf.org/en/programs/peace-education-program
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1
Objetivo
Vídeo

Paz
PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA A PAZ

Workshop 1: Pa
Os participantes vão explorar a possibilidade de paz pessoal.

© All rights reserved according to the Berne Convention

NTSC

Uma Mensagem de Paz

(14 min.)

“Há uma coisa que nunca mudou à face da Terra, que é o desejo
verdadeiro de paz que reside no coração de cada ser humano.”
Uma Mensagem de Paz

Reflexão
Vídeo

Tempo dado aos alunos para refletirem sobre o que acabaram de
ouvir, tomarem notas no caderno ou partilharem as suas reflexões.

A Paz Começa em Nós

(12 min.)			

“Um bebé sabe chorar, sabe rir. São coisas fundamentais que ninguém
precisa de ensinar. O desejo de paz também é fundamental. É assim
que somos.”

A Promessa da Vida

(21 min.)

“Apesar de todos os problemas, de todas as coisas que estão
erradas neste mundo, existem coisas que são muito, muito boas.
Esta perfeição, esta beleza, está dentro de vocês.”

Reflexão
Vídeo

A Promessa da Vida

Tempo dado aos alunos para refletirem sobre o que acabaram de
ouvir, tomarem notas no caderno ou partilharem as suas reflexões.

Uma Possibilidade

(2.5 min.)			

“Esta é uma possibilidade que está a ser despertada, porque aquilo
que procuram já existe dentro de vocês. É apresentar-vos a vocês
próprios.”

Artigo

A Paz Começa Em Nós

O Espelho na Parede 					
“Qual é o rosto da paz? A paz não pertence a nenhuma nação,
a nenhuma sociedade. A paz pertence a pessoas como vocês
e eu. A possibilidade de paz está dentro de nós.”

Uma Possibilidade
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2
Objetivo

Apreciação
PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA A PAZ

Workshop 2: Apreciação

Os participantes vão explorar a apreciação como um recurso
interior que pode ajudá-los a apreciar o que têm todos os dias.
NTSC

Vídeo

Aqui para Usufruir

(19 min.) 			

“Vocês querem usufruir de tudo o que fazem — e devem usufruir
de tudo o que fazem. De que é que o vosso coração pode usufruir?
Essa é a questão.”

Reflexão
Vídeo

Tempo dado aos alunos para refletirem sobre o que acabaram de
ouvir, tomarem notas no caderno ou partilharem as suas reflexões.

A História da Formiga

(4 min.) 			

“Havia duas formigas. Um dia, encontraram-se e uma formiga disse:
vivo no monte do açúcar.” E a outra disse: “Eu vivo no monte do sal.
Qual é o sabor do teu açúcar?” A formiga do monte do açúcar disse:
“Vem ao meu monte. Podes prová-lo e já ficas a saber.”

Olha para Dentro

Vídeo

Artigo

A História da Formiga

(25 min.) 			

“Não vos remeto para um livro. Não vos remeto para um lugar. Não
vos remeto para uma ideologia. Remeto-vos para vocês mesmos.
Esse é o livro – dentro de vocês. Tem todas as respostas de que
alguma vez vão precisar.”

Reflexão

Aqui para Usufruir

Olha para Dentro

Tempo dado aos alunos para refletirem sobre o que acabaram de
ouvir, tomarem notas no caderno ou partilharem as suas reflexões.

Apreciação

(4 min.) 			

“O que significa realmente apreciar? Quando a apreciação está direcionada não para as coisas que WrP nesta vida, mas para a vida em
si, a apreciação que daí resulta é única.”

O Homem de Negócios e a Pedra Mágica		

Uma pessoa apareceu à porta de um homem de negócios a oferecer
uma pedra que transformava metais em ouro e disse-lhe: “Vou deixar-te usar esta pedra só por algum tempo. Um dia, venho buscá-la.”

Apreciação
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3
Objetivo

Vídeo

Força Interior
PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA A PAZ

Workshop 3: Força Interior
Os participantes vão explorar a qualidade inata da força interior
e do seu valor na vida.
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Conhece a tua Força

(12.5 min.)

				

Em cada ser humano, “existe uma mente e existe um coração.
O coração dentro de nós vai preferir a clareza à confusão, a paz
ao tumulto; e somos nós que escolhemos.”

Reflexão

Vídeo

Tempo dado aos alunos para refletirem sobre o que acabaram de 		
ouvir, tomarem notas no caderno ou partilharem as suas reflexões.

Força que Perdura

(16.5 min.)

			

“Vocês avaliam-se pelos parâmetros deste mundo e é assim que 		
medem o vosso sucesso. Esqueçam esses parâmetros. 		
que a vossa casa é sólida.”

A Vossa História

Vídeo

Força que Perdura

(16 min.) 				

Será que a vossa vida deve ser sobre sofrimento, dor, raiva… ou uma
história interessante? A maior aventura que alguma vez vão ter nas
vossas vidas é a de se encontrarem a vocês mesmos.”

Reflexão

Conhece a tua Força

A Vossa História

Tempo dado aos alunos para refletirem sobre o que acabaram de 		
ouvir, tomarem notas no caderno ou partilharem as suas reflexões.

O Ritmo da Clareza

(6 min.) 				

“Esta é a vossa história. A história deve ter esperança e a esperança 		
está ligada à clareza. O ritmo da clareza – uma respiração de cada vez.”
O Ritmo da Clareza

Artigo

A Jornada da Vida 						

Nesta jornada da vida, “podem pensar, ver, admirar, sentir. Podem ser 		
o que são. Poderão ser felizes? A resposta é sim.”

Programa de Educação para a Paz
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4
Objetivo

Autoconhecimento
PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA A PAZ

Workshop 4: Autoconhecimento

Os participantes vão explorar forças e recursos interiores
		.

Vídeo
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As Perguntas que Fazemos (18 min.)

			

Por vezes, olhamos para o céu à noite, vemos as estrelas e sentimo-nos insignificantes.
podem esquecer o milagre que ocorre quando esta respiração
.”

As Perguntas que Fazemos

Reflexão

Tempo dado aos alunos para refletirem sobre o que acabaram de
		.

Vídeo

O Leão e as Ovelhas

(4.5 min.)

PEACE EDUCATION PROGRAM

i l l u s t r a t e d a r t i c l e s e r i e s • w o r ks h o p 4

S E L F AWA R E N ES S

			

Um pastor encontrou uma cria de leão perdida e colocou-a no celeiro
cresceu a brincar e a
pastar com as ovelhas. Um dia, no campo, apareceu um enorme leão,
leãozinho assustado: “Por que finges ser uma ovelha?”

O Leão e as Ovelhas

Sejam o Vosso Próprio Herói (22.5 min.)
			
Vocês devem ser o vosso próprio herói. Só há uma maneira de serem
. E eu digo-vos o que
é espetacular – sejam felizes.”

Sejam o Vosso Próprio Herói
t

Reflexão

Tempo dado aos alunos para refletirem sobre o que acabaram de
		.

Vídeo

O Instrumento

(6 min.)

			

		Contentamento, paz, alegria – estas são as notas deste instrumento,
O Instrumento

Artigo

O Leão e as Ovelhas

				

“Nós não somos o que pensamos ser. Somos mais do que isso.
.”

Programa de Educação para a Paz
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5
Objetivo
Vídeo

Clareza
PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA A PAZ

Workshop 5: Clar
Os participantes vão explorar a clareza como um recurso interior
que pode ser desenvolvido para ajudar em todos os aspetos da vida.
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Todos os Dias São Importantes

(22.5 min.)

			

“Nesta vida, importa o que compreendem e o que não
compreendem. Importa se experimentam felicidade ou não
experimentam felicidade. Cada dia é importante.”

Reflexão

Tempo dado aos alunos para refletirem sobre o que acabaram de

Vídeo

O Colar da Rainha

Todos os Dias São Importantes

.

(4.5 min.)

			

Um dia, um corvo viu o colar da rainha num cabide, pegou nele e
levou-o. Ao pousar numa árvore, deixou-o cair
onde ficou pendurado sobre um rio imundo. Um general, o ministro do
rei, o rei e mais pessoas atiraram-se ao rio, mas o colar não estava lá...”

Saber versus Acreditar

(20 min.) 			

Se procuram descrições, explicações, regras, algo em que acreditar,
não o vão encontrar aqui, porque aqui não se trata de acreditar – não é
		

Reflexão

Tempo dado aos alunos para refletirem sobre o que acabaram de

Vídeo

O Melhor Amigo

Saber versus Acreditar

(6.5 min.) 			

“Pensem na vida desta maneira: é a vossa oportunidade de estar
com o melhor amigo que alguma vez tiveram, de estar com a
clareza suprema.”

Artigo

O Colar da Rainha

O Melhor Amigo

A Formiga do Açúcar e a Formiga do Sal 				
“Aquilo que eu estou a dizer é que podem ser vocês próprios a beber
a água – e não ser outra pessoa qualquer a beber a água e a dizer-vos
como era boa.”

Programa de Educação para a Paz
Currículo - Página 9

6
Objetivo
Vídeo

Compreensão
PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA A PAZ

Workshop 6: Compreensão
Os participantes vão explorar a diferença entre acreditar e saber.
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Compaixão

(15.5 min.) 			

“Quando se é tocado pela admiração, a gratidão não está longe.
Quando se sente gratidão, experimenta-se paixão, depois compaixão
.”

Reflexão

Vídeo

Compaixão

Tempo dado aos alunos para refletirem sobre o que acabaram de
ouvir, tomarem notas no caderno ou partilharem as suas reflexões.

Os Dois Papagaios

(3.5 min.)

“Uma pessoa criou dois papagaios muito especiais e ensinou-lhes
, a melhor
literatura, mas houve uma coisa que eles não aprenderam…”
Os Dois Papagaios

Vida: Uma Edição Limitada (28 min.)

			

“Temos ódio dentro de nós, temos amor dentro de nós. Temos clareza
de um
espelho para compreender o que está a acontecer, para nos voltarmos
para dentro e escutarmos, não as palavras, mas esse sentimento.”

Reflexão

Vídeo

Tempo dado aos alunos para refletirem sobre o que acabaram de
ouvir, tomarem notas no caderno ou partilharem as suas reflexões.

Milagre

(5 min.) 		

“A vida é uma dádiva. Eu quero perceber isso da forma mais clara
possível, antes de perder a capacidade de compreender que esta
vida é uma dádiva.”

Artigo

Vida: Uma Edição Limitada

O Arqueiro e o Comerciante de Azeite

		

“O que é que praticam? Seja o que for que pratiquem, tornar-se-ão bons nisso. Pratiquem a paz que está no vosso coração
e tornar-se-ão bons nisso.”		

Milagre

Programa de Educação para a Paz
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7
Objetivo
Vídeo

Dignidade
PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA A PAZ

Workshop 7: Dignidade
Os participantes vão reconhecer que existe uma dignidade
inerente ao facto de
.
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Admirando a Vida

(19.5 min.)

“Descubram o que têm, porque o que têm é inigualável. É a
dádiva de todas as dádivas, a riqueza de todas as riquezas
		
.”

Reflexão

Vídeo

Admirando a Vida

Tempo dado aos alunos para refletirem sobre o que acabaram de
ouvir, tomarem notas no caderno ou partilharem as suas reflexões.

O Fazendeiro e o Tesouro Enterrado

(3 min.)

“Um homem comprou um pedaço de terra, trabalhou duramente,
chamou os filhos e disse-lhes que se eles trabalhassem na quinta,
poderiam ter tudo o que desejavam e muito mais.”

O Fazendeiro e o
Tesouro Enterrado

Lembrando a Nossa Humanidade 		
(19.5 min.)
“Sabiam que cada ser humano à face desta Terra é original?
Nenhuma cópia. Nenhuma duplicação. Absolutamente único.
Até os gémeos idênticos são únicos.”

Reflexão

Vídeo

Tempo dado aos alunos para refletirem sobre o que acabaram de
ouvir, tomarem notas no caderno ou partilharem as suas reflexões.

A Jornada 			
(8 min.)
Nesta jornada da vida, “têm de andar. Se prosseguirem com clareza,
se prosseguirem com o coração, a viagem não só será bem-sucedida,
mas também muito alegre.”

Artigo

Lembrando a Nossa
Humanidade

				
“Quando três irmãos encontraram ouro, cada um fez algo diferente
com ele. Um venerou-o, outro escreveu ensaios sobre ele e outro
vendeu-o e comprou uma quinta.”

A Jornada

Programa de Educação para a Paz
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8
Objetivo

Vídeo

Capacidade de
Escolha
PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA A PAZ

Workshop 8: Capacidade de Escolha
Os participantes vão reconhecer que têm liberdade e poder
para fazer escolhas e que essas escolhas diárias afetam o
bem-estar.

© All rights reserved according to the Berne Convention
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As Sementes

(21 min.) 			

“Foram-nos dadas sementes. Há a semente da raiva, mas também
há a semente da bondade. Há a semente da dúvida, mas também
há a semente da compreensão. Seja qual for a semente que plantarem
no vosso jardim, será esse o fruto a ser colhido.”

Reflexão

Vídeo

As Sementes

Tempo dado aos alunos para refletirem sobre o que acabaram de
ouvir, tomarem notas no caderno ou partilharem as suas reflexões.

Escolher o que é Real

(25 min.)

“As escolhas que fizeram, desde bebés até agora, foram escolhas
será que perguntavam: “Vou seguir por este caminho?”
Escolher o que é Real

Reflexão

Vídeo

Hoje

(6 min.) 			

“Este é o vosso tempo. Este é o vosso momento. Abracem-no ou
rejeitem-no. Ele vai vir, porque é uma dádiva. Ele vai vir uma
e outra, até deixar de vir.”

Artigo

Árvores no Jardim da Vida 					
“Plantem a semente do amor e serão recompensados
com o amor. Plantem a semente da compreensão e serão
recompensados com a compreensão.”

Hoje

Programa de Educação para a Paz
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9
Objetivo

Esperança
PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA A PAZ

Workshop 9: Esperança
Os participantes vão compreender que a esperança é
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.

Vídeo

Fonte de Esperança

(17 min.) 			

“Vocês são fonte de uma quantidade enorme de bondade. Vocês são
E, sim,
vocês são fonte de uma quantidade enorme de paz.”

Reflexão

Tempo dado aos alunos para refletirem sobre o que acabaram de

Vídeo

Encontrem o Vosso Sonho (24.5 min.)

Fonte de Esperança

.

			

Talvez não se tenha ainda realizado cada um dos vossos sonhos,
mais importante para vocês e vão perceber que esse sonho não é
subirem ao topo do mundo, mas sim serem felizes.”

Reflexão

Tempo dado aos alunos para refletirem sobre o que acabaram de

Vídeo

Lembrem-se Sempre

Encontrem o Vosso Sonho

.

(9 min.)

		

“Não se trata de quanto tempo dura a noite, mas sim que o sol
nasce e a manhã chega. Não se trata de listas de fracassos, mas
sim de cada sucesso realizado.”
Lembrem-se Sempre

Artigo

A Porta para Vocês Próprios

						
Toda a vossa vida, vocês viram duas portas: a porta pela qual

qual vão sair quando morrerem é a segunda. Mas há uma outra
porta: a porta para vocês próprios.”

Programa de Educação para a Paz
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10
Objetivo

Contentamento
PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA A PAZ

Workshop 10: Contentamento
Os participantes vão explorar a possibilidade de que o
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.

Vídeo

Estar Preenchido

(23.5 min.) 			

“Nós nascemos e morremos. Isso vai acontecer inevitavelmente!
A oportunidade de que falo é a de nos sentirmos preenchidos
Estar Preenchido

Reflexão

Vídeo

Tempo dado aos alunos para refletirem sobre o que acabaram de
ouvir, tomarem notas no caderno ou partilharem as suas reflexões.

A Vossa Possibilidade

(20.5 min.) 			

“Trata-se da vida – da vossa vida, da minha vida – de estar aqui
aspiração no coração de cada ser humano: ser feliz
. ..”

Reflexão

Vídeo

A Vossa Possibilidade

Tempo dado aos alunos para refletirem sobre o que acabaram de
ouvir, tomarem notas no caderno ou partilharem as suas reflexões.

Felicidade

(7 min.) 			

“Vocês podem sentir satisfação, alegria, felicidade. Não é
Felicidade

Artigo

O Coelhinho e o Leão

				

“Quando tanto a mente como o coração estão completos, temos
um sentimento chamado felicidade. Deixamos de ser alguém que

					

Programa de Educação para a Paz
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Vídeos Adicionais
Uma Introdução a Prem Rawat - 5 min.

Este vídeo foi criado para o Dia Internacional da Paz das Nações Unidas.

Perguntas e Respostas com Prem Rawat e Estudantes de Mazara - 23 min.

Prem Rawat responde a perguntas de um grupo de estudantes do ensino médio, no último
.		

Possibilidades Ilimitadas - 27 min.

Prem Rawat, ao dirigir-se a uma audiência em Melbourne, na Austrália, diz: “Dentro de vocês 		
existe a possibilidade de sentir dor, mas há uma possibilidade ilimitada de sentir felicidade. 		
Não há limite para a alegria.”

Incomparável - 27 min.

Seleção de excertos de palestras de Prem Rawat em todo o mundo. “Chegou a hora para a
paz e temos de fazer algo. Não se trata de governos. Trata-se de cada um de nós, de todas
as pessoas à face da Terra.”

Dignidade, Paz, Prosperidade - 21 min.

Este vídeo narra o trabalho da Fundação Prem Rawat, fundada por Prem Rawat em 2001,
para atender a necessidades humanas fundamentais de comida, água e paz.

Paz por Detrás das Grades - 24 min.										
Documentário sobre o Programa de Educação para a Paz na Prisão Estadual de Dominguez,
em San Antonio, Texas.
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Sobre a TPRF
A Fundação Prem Rawat (TPRF), criada em 2001, atende às necessidades humanas
fundamentais de comida, água e paz.
Promover a Paz
Durante a maior parte da sua vida, Prem Rawat tem levado uma mensagem de paz e
esperança a pessoas de todo o mundo. Através de apresentações pessoais, vídeos,
transmissões televisivas e internet, a sua mensagem tem chegado a milhões de
pessoas. Todos os anos, a TPRF patrocina fóruns para apresentar a mensagem
de paz de Prem Rawat a líderes comunitários, governamentais e académicos. A Fundação
também desenvolveu este Programa de Educação para a Paz (PEP), cujo currículo permite
explorar recursos interiores e é baseado nas palestras internacionais de Prem Rawat.
Proporcionar ajuda essencial
Com base na visão de Prem Rawat, a TPRF desenvolveu um programa-modelo
chamado Food for People &RPLGDSDUD7RGRV  que serve diariamente refeições
nutritivas a crianças e a adultos debilitados em Bantoli (Índia), no Distrito de Dhading
(Nepal) e na aldeia de Otinibi (Gana), em instalações limpas e modernas. Este programa,
altamente bem-sucedido, tem trazido benefícios em termos de saúde e de educação às
crianças que o frequentam, ajudando essas comunidades a saírem do ciclo da pobreza.
A TPRF tem parcerias com respeitáveis organizações sem fins lucrativos para fornecer
comida, água e cuidados oftalmológicos a pessoas carenciadas, bem como a vítimas
de catástrofes. Esse contributo essencial tem ajudado inúmeras pessoas, oferecendo
recursos vitais em situações de emergência. São feitos todos os esforços para garantir
que essa ajuda chegue aos destinatários com rapidez e eficiência.

Sobre Prem Rawat
Fundador da TPRF, Prem Rawat é um embaixador internacional da paz. A sua mensagem,
de que é possível a cada ser humano encontrar a felicidade pessoal, transcende todas as
barreiras de raça, cultura, religião e condição social.
Prem Rawat já falou ao vivo para mais de 12 milhões de pessoas em mais de 50 países.
Durante a maior parte da sua vida, tem levado uma mensagem de paz e esperança a
pessoas de todos os estratos sociais – desde simples aldeias a grandes áreas metropolitanas, de prisões a salas de ópera, de pequenas reuniões a enormes arenas.
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