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Ecos da Paz 
Ivete Belfort é uma voluntária do Programa de 
Educação para a Paz (PEP) que facilita e coordena as 
atividades no Brasil. Neste blog, ela relata sobre a 
notável resposta que esse programa está recebendo 
em todo o país.

Nosso primeiro PEP começou nas prisões de São 
Paulo em 2009, com o apoio da FUNAP, uma 
fundação assistencial criada pelo dr. Manoel Pedro 
Pimentel para desenvolver projetos de reabilitação 
social para reclusos e ex-reclusos. Gestores da 
FUNAP perceberam o potencial do PEP para ajudar 
a fundação a alcançar sua meta de reduzir a taxa de 
reincidência.
O PEP expandiu para além do sistema prisional e 
chegou a instalações do governo, centros de saúde, 
centros cívicos, universidades, escolas, empresas e 
várias outras organizações sociais. O curso teve um 
impacto muito poderoso e alguns participantes nos 
pediram para repeti-lo para os seus associados.
Em 2013, o programa ganhou o apoio do Secreta-
riado São Paulo de Justiça e de Cidadania. Voluntá-

rios entusiasmados também começaram a oferecer 
o PEP para além de São Paulo, em áreas que 
incluem Bahia, Rio Grande do Sul, Goiás, Pernambu-
co, Paraná e Rio de Janeiro.

Participantes

Ao todo, mais de 1.000 pessoas já participaram de 
62 PEPs em todo o Brasil. A maioria delas vive em 
regiões desfavorecidas e tem poucos recursos. 
Mas eu vi como o PEP pode beneficiar a todos, em 
toda parte.
No ano passado, o PEP foi oferecido simultanea-
mente em vários centros de idosos para diferentes 
grupos, incluindo o Ecos da Paz. Composto de 

mulheres brasileiras de 65 a 90 anos de idade que 
se reúnem regularmente no Centro Cultural da 
Índia em São Paulo, o grupo está empenhado em 
realizar a Declaração do Milênio Universal das 
Nações Unidas dos Direitos Humanos, que procla-
ma: "O reconhecimento da dignidade inerente e 
seus direitos iguais e inalienáveis   de todos os 
membros da família humana é o fundamento da 
liberdade, da justiça e da paz no mundo".

Muitos participantes do PEP do grupo tiveram uma 
resposta muito positiva. "O programa recupera 
aspectos dentro de nós de dignidade e compaixão 
pelos outros", diz Elizabeth Lemos.

Depois de concluir o curso, integrantes do Ecos da 
Paz começaram a introduzir e facilitar o PEP em 
outros locais.

Vera Lucial Real do Carmo e sua equipe ajudaram a 
abrir as portas ao Fundo Social e Solidariedade do 
Estado de São Paulo, órgão da Secretaria de Gover-
no. A instituição atua para melhorar a vida das pesso-
as menos favorecidas através de cursos de sustento e 
gratuitos para aqueles que querem aprender uma 
profissão. Quando completam a formação de dois 
meses, os participantes recebem materiais e dinheiro 
inicial necessário para lançar sua carreira.
A Secretaria iniciou o PEP para todos os seus funcio-
nários. Existem agora mais de 40 participantes.

Integrante do Ecos da Paz, Lourdes Gigliotti assistiu 
na TV ao programa “Palavras de Paz” com Prem 
Rawat durante anos. Ela ficou agradavelmente 
surpresa ao descobri-lo novamente quando viu os 
vídeos que compõem o PEP. Ela, também, tornou-
se uma facilitadora do PEP e está fazendo um exce-
lente trabalho.

Em São Paulo, foi formado outro grupo no CRECI 
(Centro de Referência do Idoso), com muitos partici-
pantes. Em São Sebastião, senhoras idosas e senho-
res participaram de workshops do PEP no Lar Vicen-
tino. Em Salvador, na casa de repouso São Francisco 
para Idosos, Karina Carvalho, uma psicóloga que 
dirige a casa, facilitou um PEP. O curso foi bem rece-
bido pelos moradores.

Construindo sucesso, voluntários do PEP no Brasil 
estão buscando parcerias com toda organização 
que acredita que a paz é possível. Estamos felizes de 
participar em todos os grupos. O amor e a energia 
demonstrados por idosos participantes são espe-
cialmente comoventes. Alguns deles até mesmo 
fizeram canções e poesias em gratidão ao progra-
ma. Outros compartilharam suas perspectivas 
recém-descobertas. A seguir, algumas expressões 
dos participantes do CRECI, Centro de Referência do 
Idoso em São Paulo, Lar Vicentino de São Sebastião 
e do Ecos da Paz:

"Eu estava animado com o potencial que vislumbrei 
no programa. Ele pode espalhar a paz."

"Nosso universo merece ser conhecido, de ser 
amado e respeitado. Nos foi dado um dom de amor. 
Tem que ser experimentado por cada pessoa. Isto 
irá resultar em verdadeira paz."

"O que esclareceu foi quando Prem Rawat disse: 
'tudo está dentro´. Ele me mostrou o que cada um 
de nós pode fazer para contribuir na realização da 
paz em nosso mundo."

Informações sobre o Programa de Educação para Paz 

em Português: www.palavrasdepaz.org
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