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A Prisão de Segurança Máxima de Pollsmoor, 
localizada a sul da Cidade do Cabo, já 
albergou um dos mais eminentes cidadãos da 
África do Sul: Nelson Mandela. Transferiram-no 
de Robben Island para Pollsmoor em 1982, 
onde permaneceu mais de seis anos.

Hoje, Pollsmoor é um estabelecimento prisional 
enorme, com uma população de cerca de 
7.000 reclusos. Alguns dos mais perigosos 
criminosos da África do Sul estão aqui 
encarcerados. 

Neste ambiente duro, começou, no início de 
2013, um Programa de Educação para a Paz 
(PEP). Um grupo de voluntários, pequeno mas 
dedicado, orientou dois cursos de dez se- 
manas com 28 reclusos em cada curso, até 
agora. 

Janice Maguire era a apresentadora de 
alguns desses workshops e tinha de ser 
conduzida para a prisão em cadeira de rodas, 
por ter esclerose múltipla. A aula começava 
com a Janice a erguer-se lentamente da 
cadeira de rodas, desdobrando o corpo, 
vértebra por vértebra, até ficar direita e dar a 
todos as boas-vindas.

Entre os participantes, estava Lester Parrish, de 
52 anos, preso durante a maior parte da sua 
vida por roubar carros e, recentemente, por 
ofensas mais graves. Sentava-se morosamente 
no fundo da sala, fechado em si mesmo, sem 
querer quaisquer contactos ou conversas.

Todas as semanas, os participantes viam 
vídeos de Prem Rawat a falar de paz. Ouviam 
e, se quisessem, podiam expressar aquilo que 
tinham compreendido ou sentido durante 
esses vídeos. 

Lester manteve-se em silêncio até à terceira 
semana, em que mencionou que, pela 
primeira vez em anos, tinha conseguido dormir 
na sua cela. Eram cerca de 20 a 30 homens 
em cada cela, o nível de barulho era 
extremamente elevado e, contudo, ele tinha 
conseguido dormir.  

“Mesmo que nada mais aconteça,”  disse 
então, “estou grato pelo sono. Algo dentro de 
mim estava sempre a roer-me, impedindo-me 
de dormir. Mas desde que ouço Prem Rawat, 
já não sinto nada a roer-me.” 

Algumas semanas depois, Lester quis expressar 
outra coisa. Disse que tinha falado com outros 
reclusos acerca da profunda mudança no seu 
ser, depois de ouvir as conferências de Prem 
Rawat. Ao que parece, o diretor da prisão 
também reparara na mudança de Lester, que 
passava cada vez mais tempo com os outros 
reclusos, falando-lhes acerca do potencial 
que eles tinham, mesmo na prisão. 

À medida que as semanas do curso passavam, 
começou a sentar-se na fila da frente, na aula, 
e gostava de se levantar e falar das suas 
descobertas. “Quer estejamos na prisão por 
um ou por vinte anos, o nosso coração está 
connosco, também. Segue-nos dentro e fora 
da prisão. Então, porque não experimentá-lo 
agora?”

Janice e os outros voluntários que orientavam 
o curso também repararam que ele até tinha 
melhor aspeto. Levantava-se de maneira 
diferente e entusiasmava-se com a possi-
bilidade de falar de paz, tanto dentro da 
prisão, como quando fosse libertado. 
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No último dia do programa, Lester expressou o 
seguinte: “Hoje, sou uma pessoa diferente. Falo 
acerca da paz a toda a gente que queira 
saber. Adoraria ser um embaixador da paz. 
Obrigado, Sr. Rawat, por coordenar este curso. 
Tornou tudo possível. Que Deus o abençoe.”

Esse sentimento de gratidão foi partilhado por 
muitos dos participantes. Referiram como 
tinham sido tocados pelo facto de, todas as 
semanas, os voluntários virem à prisão, quer 
chovesse quer fizesse sol, e como estavam 
incrivelmente gratos pela sua persistência.

“Só quero dizer do fundo do coração um 
sincero obrigado pela vossa paciência, 
tempo, sacrifícios, amor, motivação e doce 
inspiração. Não há palavras para conseguir 
descrever o imenso impacto que tiveram nas 
nossas vidas. Num lugar onde a verdade é 
distorcida, a espera é longa e a anormalidade 
está na ordem do dia, vocês surgem como o 
sol que dispersa todas as nuvens negras. As 
incertezas são clarificadas e, à vossa maneira 
tão bonita, vêm tornar-nos conscientes de 
tantas coisas importantes, que tantas vezes 
ignorámos e nos fizeram ver que, 
repetidamente, fizemos os mesmos erros e 
perdemos um tempo precioso. Tudo o que até 
agora trouxeram ao nosso caminho é como 
mel para os nossos ouvidos, uma canção para 
os nossos corações e uma enorme esperança 
de, algum dia, continuar a viver duma maneira 
mais respeitosa, positiva, amorosa e digna, 
independentemente de tudo o mais.”
 
Janice Maguire diz que ela e o resto da equipa 
têm ficado comovidos ao testemunhar a 
transformação das pessoas que frequentam o 
curso. “O que tenho ouvido dos participantes 
é que é a primeira vez nas suas vidas que lhes 
dirigem a palavra como seres humanos.” 

Depois do segundo curso do PEP, a direção 
ficou muito interessada em ter um seguimento. 
A mudança de atitude entre aqueles que 
acabavam o PEP era razão mais do que 
suficiente. Um dos graduados, falando 
calorosamente de Prem Rawat e da sua 
mensagem, expressou o sentimento do grupo. 
Disse que se tinham tornado todos numa 
família, numa família verdadeira, e exortou 
toda a gente a frequentar o programa. 

Outro recluso, Luqmaan, era um muçulmano 
dos seus 50 anos, que aprendera sozinho a ler 
e a escrever na prisão. Era cordial e gostava 
de ajudar os outros reclusos, particularmente 
os que eram iletrados. Expressou os seus 
sentimentos de gratidão e os do seu amigo 
recluso Moegammad num documento escrito:


