
 Novo projeto PEP no sul da Califórnia

Chantal Berclaz e Peter King são dois dos voluntários facilitadores do currículo do 
PEP, que é apresentado a quem se encontra em liberdade condicional em Oxnard, 
Califórnia. 

Uma das condições impostas durante a liberdade condicional é que assistam a uma 
reunião onde são feitas apresentações por vários grupos, que têm como propósito 
proporcionar orientação e encorajamento que os ajude na reintegração na 
sociedade.
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Chantal e Peter escreveram esta nota informativa sobre os esforços feitos através das aulas de 
educação para a paz a antigos reclusos.

Desde Abril passado que eu, o Peter King e o Bill 
Sparks  temos tido o privilégio de apresentar um 
vídeo do PEP,  “Paz por Detrás das Grades,”  na 
reunião bimensal para pessoas em liberdade 
condicional, em Oxnard. 

Depois de verem a apresentação do DVD, muitos 
deles aproximam-se da nossa mesa para obter 
mais informações e alguns inscrevem-se para 
assistir às sessões do PEP, que são agora 
apresentadas em Oxnard todas as semanas.

O vídeo teve também um impacto notável nas 
pessoas de outros grupos presentes na sala. 
Algumas perguntavam se seria possível apresentar 
o programa noutras comunidades e comentavam 
em especial como os participantes ficavam 
focados e comovidos enquanto viam o DVD. 

Este tipo de foco é raro, já que a maioria das 
pessoas em liberdade condicional tende a de-
sorientar-se no meio dos seus esforços para se 
reintegrarem num mundo que mudou durante os 5 
ou 10 anos que passaram na prisão. 

Para cada um destes indivíduos, é um processo 
difícil o de descobrir como poderão ser bem-
sucedidos “cá fora.” 

Apenas algumas pessoas vieram à primeira 
sessão do programa em Oxnard, quando o 
iniciámos em Agosto de 2012. Mas até essas 
primeiras aulas foram maravilhosas e comoventes.

 

Acreditámos que as aulas cresceriam à medida que 
as pessoas aprendessem mais sobre os seus 
recursos interiores e, sessão após sessão, temos 
testemunhado uma transformação nos participantes.

Fomos especialmente tocados por um dos par-
ticipantes no programa de Oxnard. Depois de ver 
cada DVD, Jim meditava sobre o mesmo, tomava 
notas e partilhava o que estava a sentir. 

Um dia perguntou: “Posso continuar a vir depois 
de completar todas as sessões? Gostava de 
partilhar com outras pessoas em liberdade 
condicional aquilo que adorei experimentar e 
descobrir.” 

Começou a convidar pessoas a assistirem às 
sessões. “Esta manhã  – dizia ele – transbordava 
de felicidade, sem razão aparente.” Com aquela 
enorme bondade a transparecer no seu olhar, 
acrescentou: “É penoso ver a ganância e a falta de 
carinho neste mundo. Eu quero ajudar, talvez 
com um sorriso ou qualquer outra coisa que faça 
alguém sentir-se melhor.”

É extraordinário ver a esperança, o amor, a alegria, a 
gratidão e a bondade virem ao de cima, inde-
pendentemente do que possa ter acontecido no 
passado, de quais as circunstâncias atuais, ou de 
quais as perspetivas de futuro. 

Num mundo em que a esperança é tão escassa e a 
vida do dia-a-dia tão difícil, fico emocionada ao ver o 
PEP tocar o lado humano – esse coração que nunca 
perdeu a sua beleza ou a sua inocência, apesar de 
ter estado soterrado durante anos ou décadas.


