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A expansão internacional do Programa de 
Educação para a Paz (PEP) extrapolou as 
expectativas em 2013 e no início de 2014, diz a 
responsável pelo PEP, Sherry Weinstein.  

O PEP começou informalmente num nível básico 
há vários anos, quando alguns voluntários 
levaram excertos de vídeos da mensagem de 
paz de Prem Rawat a reclusos. A reação tanto 
dos reclusos como dos responsáveis pelos 
estabelecimentos prisionais foi profunda. 

Muitos exprimiram que tinham encontrado 
esperança e dignidade pessoal dentro das 
quatro paredes que os mantinham presos. Os 
responsáveis pelos estabelecimentos prisionais 
notaram uma mudança significativa na atitude e 
no comportamento dos participantes do PEP. 

Em resposta a uma procura crescente, a TPRF 
(Fundação Prem Rawat) desenvolveu um 
currículo de dez semanas para o PEP, que 
pudesse ser utilizado em qualquer contexto, 
desde grupos comunitários a institutos e 
universidades, grupos de veteranos e lares de 
idosos, hospitais e centros de reabilitação, para 
indicar apenas alguns. Desde o início, o PEP tem 
sido orientado por voluntários e, agora, por 
muitos participantes que querem levá-lo aos seus 
próprios grupos. 

Sherry  destacou diversos pontos das atividades 
do PEP em 2013:

Foram feitos 272 workshops com mais de 
121.000 participantes, o dobro de 2012.  

O PEP está a ser usado em 7 continen-
tes, incluindo África e Antártida.

América Latina:

Na Bolívia, os programas do PEP estão a ser 
oferecidos a 1.800 presos.

Dez cursos do PEP no Brasil incluem um PEP 
governamental, com a participação da 
Câmara de São Paulo, e vários em centros 
cívicos, através da Secretaria da Justiça. 

Na Colômbia, há um PEP para 300 presos em 
Bogotá e um para os funcionários públicos de 
Medellin.

No Peru, estão a funcionar 8 cursos do PEP – 
quatro em prisões, três em universidades e um 
num lar de idosos.

Índia: 

um curso do PEP começou para mais de 
30 responsáveis da JCB Ltd., um importante 
fabricante de equipamento agrícola pesado. 

"Voltando aos básicos, é fácil começar um PEP 
na sua área,”  diz Sherry. “Há sete passos a 
seguir e uma equipa fabulosa de voluntários 
para o ajudar a começar. Convidamos quem 
estiver interessado em iniciar um curso do PEP 
na sua área a contactar-nos através do 
email: pep@TPRF.org”

“Dia após dia, ouvimos relatos de como as 
pessoas estão a gostar desta mensagem de 
paz e de como as suas vidas estão a mudar em 
consequência disso,”  continuou Sherry. “Sinto-
me muito afortunada por fazer parte deste 
programa maravilhoso.”

Os materiais do PEP foram traduzidos 
em 10 línguas, com mais 10 em 
processo de tra-dução. 

Lista parcial de novas atividades do 
PEP iniciadas em 2014:

Europa:

Na Irlanda, estão a decorrer  7 cursos 
do PEP: em prisões, educação 
de adultos e centros comunitários.

Na Dinamarca, o PEP é oferecido nas 
instalações da AOF (o maior centro 
de educação de adultos do 
país), em Faaborg e em Svendborg.


