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“Esse é o nosso tempo. Náo existe ‘eles’ nos trarão paz. A paz não virá 

num pacote ou numa caixa.  A possibilidade de paz já foi dada a cada 

ser humano na Terra. Nós podemos descobri-la e então criar um 

ambiente onde as pessoas possam ser livres para sentir  paz em suas 

vidas. Ela começa com cada um de nós.”



      
      

Introdução

O Programa de Educação para a Paz

O Programa de Educação para a Paz (PEP) é um programa educacional baseado em 
mídia, criado pela Fundação Prem Rawat. O objetivo é ajudar os participantes a explo-
rar a possibilidade de paz pessoal e descobrir recursos internos- ferramentas para a 
vida, tais como força interior, escolha, apreciação e esperança.

O Programa de Educação para a Paz consiste em 10 horas de materiais de workshop 
focados em uma seleção de temas centrais das palestras internacionais de Prem Rawat. 
Cada um inclui vários segmentos de vídeos, horários para reflexão, e acompanhamento de 
materiais de leitura. Há um livro de exercícios para cada participante. Não há testes, porque 
o programa é sobre autodescoberta individual – algo que é único para cada pessoa.

Na conclusão do programa, usando o formulário, os participantes serão convidados a 
compartilhar observações sobre o que aprenderam, gostaram, o que os desafiaram, e 
dar sugestões para melhorar o programa. Cada participante também receberá um 
certificado de conclusão.

O Programa
O currículo do programa é composto por 10 temas, que correspondem aos recursos 
internos explorados nos workshops .
Os workshops incluem palestras curtas educacionais sobre esses temas apresentadas 
por Prem Rawat. Como resultado da conclusão do Programa de Educação para a Paz, 
os participantes deverão:

 • compreender a possibilidade de paz pessoal

 • descobrir recursos interiores tais como esperança, escolha, e clareza

 • ver seu valor inato

O currículo PEP inclui:
 • um manual para facilitadores e um caderno de exercícios para participantes

 • 10 DVDs e 10 artigos ilustrados sobre temas de recursos internos

 • 6 vídeos complementares

Mais informações estão disponíveis no: www.tprf.org/en/programs/peace-education-program



Workshop 1: Paz

Uma Mensagem de Paz

A Paz Começa em Você

A Promessa de Vida

Uma Possibilidade

© All rights reserved  according to the Berne Convention

NTSCObjetivo: Os participantes vão  explorar a possibilidade de paz  
  pessoal.

Vídeo:  Uma Mensagem de Paz  (14 min.)

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

Reflexão: Esse tempo é proporcionado para refletir sobre o que acabaram de  
  ouvir, anotar no caderno de exercícios ou compartilhar suas   
  reflexões.

Vídeo:  A Paz Começa em Você  (12 min.)
  “Um bebê sabe chorar, sorrir. Estas são coisas fundamentais,   
  ninguém precisa ensinar. O desejo de paz também é  fundamental.  
  Assim somos.”
  

  A Promessa da Vida  (21 min.)
  “Apesar de todos os problemas, todas as coisas que estão erradas  
  no mundo, existem  coisas que são muito, muito boas. Esta   
  perfeição, esta beleza, está dentro de você.”

Reflexão: Este tempo é proporcionado para refletir sobre o que acabaram de  
  ouvir, anotar no caderno de exercícios ou compartilhar suas   
  reflexões.

Vídeo:  Uma Possibilidade  (25 min.)
  “Essa é uma possibilidade que está sendo despertada, porque o que  
  você esta buscando já existe dentro de você. Isso está introduzindo  
  você para você mesmo.”

Artigo: O Espelho na Parede
  “Qual é o rosto da paz?  A paz não pertence a nenhuma nação,  
  nenhuma sociedade. Paz pertence a pessoas como você e eu.  
  Dentro de você existe a possibilidade de paz.”

PazPaz
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A História da Formiga

Apreciação

Aqui para Desfrutar

Olhe Dentro

Objetivo: Os participantes irão explorar a apreciação como um  
  recurso interior que pode ajudá-los a apreciar o que já  
  têm no dia a dia.  

Vídeo:             Aqui para Desfrutar   (19 min.)
“Você quer desfrutar de tudo o que você faz – e você deve aproveitar  

  de tudo o que faz. Do que o seu coração pode desfrutar?  Esta é a  
  questão.”

Reflexão: Este tempo é proporcionado para refletir sobre o que acabaram de  
  ouvir, anotar no caderno de exercícios ou compartilhar suas reflexões.

Vídeo:  A História da Formiga  (4 min.)
“ Havia duas formigas. Elas se conheceram, e uma formiga disse: ‘Eu  

  sou do   morro do açúcar.’ A outra formiga disse ‘ Eu sou do morro do  
  sal. Que gosto tem o seu açúcar?’ A formiga do morro do açúcar  
  disse, ‘Venha ao meu morro. Você pode saboreá-lo, e você saberá.”

  Olhe Dentro    (2,5 min.)
“Não indico um livro. Não recomendo um lugar. Não me refiro a uma  

  ideologia. Recomendo você a você . Esse é o livro - dentro de você.  
  Ele tem todas as respostas que você realmente precisa.”

Reflexão: Este tempo é proporcionado para refletir sobre o que acabaram de  
  ouvir, anotar no caderno de exercícios ou compartilhar suas reflexões.

Vídeo:  Apreciação    (4 min.)
“O que realmente significa apreciar? Quando a apreciação está 

  voltada, não para as coisas que você tem na vida mas para a vida em  
  si, a apreciação é única.”

Artigo: O Empresário e a Pedra Mágica
Um homem apareceu na porta de um empresário oferecendo uma  

  pedra que transforma metais em ouro. Ele disse, “Deixo você usar  
  essa pedra apenas por um tempo. Um dia eu volto para buscá-la.”

Workshop 2: Apreciação 
ApreciaçãoApreciação
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Conheça sua Força

Força que Dura

Sua História

O Ritmo da Clareza

Objetivo: Os participantes vão explorar a qualidade inata de força  
  interior e seu valor na vida.

Vídeo:  Conheça sua Força   (12.5 min.)                                            
  Em cada ser humano, “existe uma mente, e existe um coração . O  
  coração dento de você  vai escolher clareza sobre a confusão, a paz  
  sobre o tumulto; e as escolhas são nossas.”

Reflexão: Este tempo é proporcionado para refletir sobre o que acabaram de  
  ouvir, anotar no caderno de exercícios ou compartilhar suas reflexões.

Vídeo:  Força que Dura   (16,5 min.)
  “Você se julga baseando-se nas aparências desse mundo e assim  
  você mede o seu sucesso. Esqueça essas medidas. Saiba que a sua  
  casa é forte.”
  

  Sua História     (16 min.)
  “A sua vida deveria ser sobre sofrimento, dor, raiva...ou uma história  
  interessante? Quando você se encontrar, essa será a maior aventura  
  da sua vida.

Reflexão: Esse tempo é proporcionado para refletir sobre o que acabaram de  
  ouvir, anotar no caderno de exercícios ou compartilhar suas reflexões.

Vídeo:  O Ritmo da Clareza  (6 min.)
  “Esta é a sua história. A história deve ter esperança, e a esperança  
  está ligada à clareza. O ritmo de clareza — uma respiração de cada vez.”

Artigo: A Jornada da Vida
  Nesta jornada da vida, “Você pode pensar, enxergar, admirar, sentir.  
  Você pode ser o que é. Você pode ser preenchido? A resposta é sim.”

Workshop 3: Força Interior 
Força InteriorForça Interior
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Seja Seu Próprio Herói

O Instrumento

O Leão e a Ovelha

As Perguntas que Fazemos

PEACE  EDUCATION  PROGRAM   i l lus t rated ar t ic le ser ies  •   workshop 4    SELF  AWARENESS

by Prem Rawat

Objetivo: Os participantes vão explorar forças internas e recursos  
  que os ajudam a tornar-se mais auto-consciente

Vídeo:  As Perguntas que Fazemos (18 min.)
  “ Às vezes, você olha para cima, à noite, você vê as estrelas, e você  
  se sente insignificante. Por mais insignificante que você pensa ser,  
  não pode esquecer do milagre que ocorre quando a respiração vai e  
  vem.”

Reflexão: Este tempo é proporcionado para refletir sobre o que acabaram de  
  ouvir, anotar no caderno de exercícios ou compartilhar suas reflexões.

Vídeo:  O Leão e a Ovelha   (4,5 min.)
  “Um pastor encontrou um filhote de leão perdido e o colocou no  
  celeiro com suas ovelhas. Conforme o tempo passou, o filhote   
  cresceu, brincando e  pastoreando com as ovelhas. Um dia, no  
  campo, um leão enorme apareceu e disse ao leãozinho assustado
  “Por que você está fingindo ser uma ovelha?”

  Seja Seu Próprio Herói  (22.5 min.)
  “Você deve ser o seu herói. Só existe apenas uma maneira de ser  
  seu herói. Faça algo espetacular. E vou dizer o que é espetacular  
  — Realize-se.”

Reflexão: Este tempo é proporcionado para refletir sobre o que acabaram de  
  ouvir, anotar no caderno de exercícios ou compartilhar suas reflexões.

Vídeo:  O Instrumento   (6 min.)
  “Contentamento, paz, alegria — estas são as notas deste instrumento  
  quando você toca direito.”

Artigo: O Leão e a Ovelha
  “ Não somos o que pensamos ser. Somos mais do que isso. Cada um  
  de nós é uma dádiva preciosa”

Workshop 4: Autoconhecimento 
AutoconhecimentoAutoconhecimento
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O Colar da Rainha

Cada Dia Importa

Conhecer vs. Acreditar

O Melhor Amigo

Objetivo: Os participantes vão explorar clareza como um recurso  
  interno que pode ser desenvolvido para ajudar em todos  
  os aspectos da vida.

Vídeo:  Cada Dia Importa  (22,5 min.)
  “Nesta vida, importa o que você entende e o que você não entende.  
  Importa se você sente contentamento ou não sente contentamento.  
  Cada dia é importante.”

Reflexão: Este tempo é proporcionado para refletir sobre o que acabaram de  
  ouvir, anotar no caderno de exercícios ou compartilhar suas reflexões.

Vídeo:  O Colar da Rainha  (4,5 min.)
  “Um dia, um corvo viu o colar da rainha em um cabide,  o pegou e  
  voou. Pousando em uma arvore, ele deixou cair em um galho baixo,  
  pendurado sobre um rio imundo. Um general, ministro do rei, o rei, e  
  mais pessoas pularam no rio, mas o colar não estava lá...”

  Conhecer vs. Acreditar  (20 min.)
  “Se você esta a procura de descrições, explicações, regras, algo em  
  que acreditar, você não vai encontrar aqui,  porque não se trata de  
  acreditar—este não é o reino do coração. O reino do coração é  
  conhecer.”

Reflexão: Este tempo é proporcionado para refletir sobre o que acabaram de  
  ouvir, anotar no caderno de exercícios ou compartilhar suas reflexões.

Vídeo:  O Melhor Amigo  (6,5 min.)
  “Pense na vida dessa maneira: é a sua oportunidade de passar um  
  tempo com o melhor amigo que já teve, para ficar com a clareza  
  suprema.”

Artigo: A Formiga do Açúcar e a Formiga do Sal
  “Digo que, você tem que beber a água por si mesmo — não é para  
  outra pessoa beber a água e então dizer-lhe como foi boa.

Workshop 5: Clareza
ClarezaClareza
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Os Dois Papagaios

Compaixão

Vida: Uma Edição Limitada

O Milagre

Objetivo: Os participantes vão explorar a diferença entre acreditar  
  e saber.

Vídeo:  Compaixão     (15,5 min.)
  “Quando você é tocado pela admiração, gratidão não está longe.  
  Quando você recebe gratidão, você recebe paixão, então compaixão,  
  e então você tem o entendimento.”  

Reflexão: Este tempo é proporcionado para refletir sobre o que acabaram de  
  ouvir, anotar no caderno de exercícios ou compartilhar suas reflexões.

Vídeo:  Os Dois Papagaios   (3,5 min.)
  “Uma pessoa criou dois papagaios e os ensinou de tudo possível:  
  fórmulas, as leis da física de Newton, grande literatura, mas havia  
  uma coisa que eles não tinham aprendido…”

  Vida: Uma Edição Limitada (28 min.)
  “Você tem ódio em você, você tem amor em você. Você tem clareza  
  em você; você tem confusão em você. Você precisa de um espelho  
  para entender o que está acontecendo, para se voltar para dentro e  
  ouvir, não as palavras, mas a esse sentimento.”

Reflexão: Esse tempo é proporcionado para refletir sobre o que acabaram de  
  ouvir, anotar no caderno de exercícios ou compartilhar suas reflexões.

Vídeo:  O Milagre   (5 min.)
  “A vida é um presente. Eu quero entender isso de forma mais clara  
  possível antes que eu perca a capacidade de entender que essa vida  
  é um presente.”

Artigo: O Arqueiro e o Comerciante de Óleo
  “O que você pratica? Tudo o que você praticar você vai se tornar bom  
  no que faz. Pratique a paz que está em seu coração, e você se  
  tornará bom no que faz.”

Workshop 6: Entendimento
EntendimentoEntendimento
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O Lavrador e o Tesouro Enterrado

Lembrando Nossa Humanidade

Admirando a Vida

A Jornada

Objetivo: Os participantes irão reconhecer que há uma dignidade  
  inata no ser vivo independente das circunstâncias.

Vídeo:             Admirando a Vida     (19,5 min.)
  “Descubra o que você tem, porque o que você tem é incomparável. É  
  o presente de todos os presentes, a riqueza de todas as riquezas, a  
  beleza de todos as belezas.”                                 

Reflexão: Este tempo é proporcionado para refletir sobre o que acabaram de  
  ouvir, anotar no caderno de exercícios ou compartilhar suas reflexões.

Vídeo:  O Lavrador e o Tesouro Enterrado  (3 min.)
  “Um homem comprou um pedaço de terra, trabalhou duro, tornou-se  
  rico, e enterrou o ouro em sua fazenda. Antes de morrer, ele chamou  
  seus filhos e disse que se eles trabalhassem na fazenda, eles   
  poderiam ter tudo o que desejam e muito mais.”

  Lembrando Nossa Humanidade  (19,5 min.)
  “Você sabia que cada ser humano na face da Terra é original?  
  Nenhuma cópia. Nenhuma duplicata. Absolutamente único. Mesmo  
  os gêmeos idênticos são únicos.”

Reflexão: Este tempo é proporcionado para refletir sobre o que acabaram de  
  ouvir, anotar no caderno de exercícios ou compartilhar suas reflexões.

Vídeo:  A Jornada     (8 min.)
  Nesta jornada da vida, “você tem que andar. Se você prosseguir com  
  clareza, se você prosseguir com esse coração, a viagem não só será  
  bem sucedida, mas será muito alegre.”

Artigo: Três Irmãos Encontraram Ouro
  “Quando três irmãos encontraram ouro, cada um fez algo diferente  
  com ele. Um rezou a ele, um escreveu sobre ele, e o outro o vendeu  
  e comprou uma fazenda.”

Workshop 7: Dignidade
DignidadeDignidade
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As Sementes

Escolhendo o que é Real

Hoje

Objetivo: Os participantes irão reconhecer que eles têm liberdade  
  e poder para fazer escolhas, e essas escolhas diárias  
  afetam o bem-estar.

Vídeo:  As Sementes   (21 min.)
  “Nos foram dadas sementes. Existe a semente da raiva, mas também  
  existe a semente da bondade. Existe a semente da dúvida, mas  
  existe também a semente do entendimento. Qualquer semente que  
  plantar no seu jardim será o fruto a ser colhido.”

Reflexão: Este tempo é proporcionado para refletir sobre o que acabaram de  
  ouvir, anotar no caderno de exercícios ou compartilhar suas reflexões.

Vídeo:  Escolhendo o que é Real (25 min.)
  “As escolhas feitas por você  desde que era bebê até agora— foram  
  escolhas conscientes ou inconscientes?  Quando você chega a uma  
  intersecção, você diz  “ Eu vou por este caminho,’ ou você nem  
  sequer sabe como chegou aí, mas você está aí?”

Reflexão: Este tempo é proporcionado para refletir sobre o que acabaram de  
  ouvir, anotar no caderno de exercícios ou compartilhar suas reflexões.

Vídeo:  Hoje    (6 min.)
  “Este é o seu tempo. Este é o seu momento. O abrace ou o rejeite.  
  Ele virá, porque é um presente. Ele virá outra vez e novamente, até o  
  dia que não virá mais.

Artigo: Árvores no Jardim da Vida
  “Plante a semente do amor, e você será recompensado com o amor.  
  Semeie a semente da compreensão e você será recompensado com  
  o entendimento.”

Workshop 8: Escolha
EscolhaEscolha
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A Fonte da Esperança

Encontre seu Sonho

Lembre-se Sempre

Objetivo: Os participantes irão compreender que a esperança é  
  um recurso interno ao alcance de todos e pode auxiliar  
  na transição em tempos difíceis

Vídeo:  A Fonte da Esperança   (17 min.)
  “Você é a fonte de uma quantidade enorme de bondade. Você é a  
  fonte de uma  quantidade enorme de esperança e clareza. E sim,  
  você é a fonte de uma quantidade enorme de paz.”

Reflexão: Este tempo é proporcionado para refletir sobre o que acabaram de  
  ouvir, anotar no caderno de exercícios ou compartilhar suas reflexões.

Vídeo:  Encontre seu Sonho  (24,5 min.)
  “Talvez cada um dos seus sonhos não se tornaram realidade ainda,  
  mas isso não significa que ele não vai se realizar. Encontre o sonho  
  que é o mais importante para você, e você descobrirá que esse sonho  
  não é o de subir no topo do mundo, mas sim o de ser preenchido.”

Reflexão: Este tempo é proporcionado para refletir sobre o que acabaram de  
  ouvir, anotar no caderno de exercícios ou compartilhar suas reflexões.

Vídeo:  Lembre-se Sempre  (9 min.)
  “Não se trata de quanto tempo dura a noite, mas sim que o sol nasce  
  e a manhã vem. Não se trata das listas dos fracassos, mas sim de  
  cada sucesso realizado.

Artigo: A Porta até Você
  “Toda a sua vida você viu duas portas: a porta que você entrou o dia  
  que você nasceu (é a primeira). A porta pela qual você vai sair é a  
  segunda. Mas há uma outra porta: a porta até você.” 

Workshop 9: Esperança
EsperançaEsperança

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA A PAZ9

     
      



   
     

Sua Possibilidade

Plenitude

Estar Contente

Objetivo: Os participantes vão explorar a possibilidade que   
  contentamento pode ser sentido independente do que  
  acontece na vida.

Vídeo:  Estar Contente  (23,5 min.)
  “Nós viemos, nós partiremos. Isso vai acontecer, independentemente!  
  A oportunidade que falo é a oportunidade de ter realização enquanto  
  estamos vivos.”

Reflexão: Este tempo é proporcionado para refletir sobre o que acabaram de  
  ouvir, anotar no caderno de exercícios ou compartilhar suas reflexões.

Vídeo:  Sua Possibilidade  (20,5 min.)
  “Isso é sobre a vida – sua vida, sua vida – estar aqui neste planeta. É  
  sobre ter essa oportunidade de existir;  É sobre um aspiração no  
  coração de cada ser humano a ser cumprida. ”

Reflexão: Este tempo é proporcionado para refletir sobre o que acabaram de  
  ouvir, anotar no caderno de exercícios ou compartilhar suas reflexões.

Vídeo:  Plenitude   (7 min.)
  “Você pode sentir satisfação, alegria, felicidade. Isto não é especulação.  
  Isto é possível. É muito, muito possível.”

Artigo: O Coelho e o Leão
  “Quando tanto a mente como o coração estão completos, você sente  
  esse sentimento chamado plenitude. Você não é uma pessoa que  
  está apenas tentando sobreviver, mas sim uma pessoa que está  
  prosperando.”

Workshop 10: Contentamento
ContentamentoContentamento
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Vídeos Adicionais
Uma introdução a Prem Rawat – 5 min.
Este vídeo foi criado para o Dia Internacional das Nações Unidas da Paz.

P&R com Prem Rawat – 23 min.
Prem Rawat responde  perguntas de um grupo de estudantes do ensino médio, no ultimo 
dia da “Semana da Paz e da Solidariedade” em  Mazara, Itália. 

Possibilidades Ilimitadas –- 27 min.
Prem Rawat, falando para uma audiência em Melbourne, na Australia, diz, “Dentro de você 
existe a possibilidade de sentir dor, mas há uma possibilidade ilimitada de sentir felicidade. 
Não há limite para sua alegria.”

Incomparável -- 27 min.
Esta é uma seleção de trechos de palestras de Prem Rawat. Chegou a hora para a paz, e 
temos que fazer algo. Não se trata de governos. Se trata de cada um de nós, mas sim de 
todos na 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 as necessidades humanas essenciais de comida, água e paz.

Paz Interior – 24 min.
Este é um documentário sobre o Programa de Educação para a Paz na Cadeia Estadual de 
Dominguez em Santo Antonio, Texas.

     
      



 

Sobre a TPRF
A Fundação Prem Rawat (TPRF), criada em 2001, aborda as necessidades humanas 
fundamentais de comida, água e paz.

Promovendo a Paz
Durante boa parte de sua vida, Prem Rawat vem trazendo uma mensagem de paz e 
esperança as pessoas em todos os lugares.  Sua mensagem chegou a milhões através 
de apresentações pessoais, vídeos, televisão e internet. A cada ano, a TPRF patrocina 
fóruns introduzindo a mensagem de paz de Prem Rawat as comunidades e líderes cívi-
cos. A fundação também desenvolveu o Programa de Educação para a Paz (PEP), que 
oferece um currículo para explorar recursos internos baseados em palestras interna-
cionais de Prem Rawat.

Proporcionando Ajuda Essencial
Com base na visão de Prem Rawat, TPRF desenvolveu um programa modelo chama-
do “Food for People” que serve diariamente refeições nutritivas durante todo o ano 
para crianças e adultos em locais limpos e modernos em Bantoli, na Índia; no distrito 
de Dhading, Nepal; e Otinibi, Gana. Esse programa bem sucedido tem fornecido bene-
fícios para a saúde e educação para as crianças que freqüentam, ajudando as comuni-
dade a quebrar o ciclo de pobreza.

TPRF associa com organizações respeitáveis sem fins lucrativos para fornecer 
comida, água e tratamento de visão para as pessoas necessitadas e também as 
vitimas de catástrofes. Esse auxilio essencial tem ajudado inúmeras pessoas, ofere-
cendo recursos vitais em situações de emergência.  

Prem Rawat
Fundador do TPRF, Prem Rawat, é um embaixador internacional da paz. Sua mensa-
gem, que é possível para cada ser humano encontrar a realização pessoal, transcende 
todas as barreiras de raça, cultura, religião e condição social.

Prem Rawat  tem falado pessoalmente a mais de 12 milhões de pessoas em mais de 
50 países. Durante toda a sua vida ele tem levado uma mensagem de paz e esperança 
as pessoas de todas as esferas de vida – desde aldeias simples a áreas metropolita-
nas grandes, desde prisões a casas de ópera, desde pequenos encontros a arenas 
enormes.
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