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O Programa Educação para a Paz 
estréia em Michigan
O primeiro Programa de Educação para a Paz –  
Peace Education Program (PEP) a tomar lugar no 
estado de Michigan aconteceu recentemente na 
capital, Lansing, causando profundo impactro sobre 
alguns dos participantes. E tudo começou com 
umas poucas postagens no Facebook.

Candice Wilmore, habitante de Lansing  e voluntária 
da equipe de arrecadação de fundos para a Funda-
ção Prem Rawat (The Prem Rawat Foundation, TPRF) 
nunca havia participado de um  PEP. Mas, nesta 
primavera, ela compartilhou no Facebook uns links 
de histórias do site da PRF sobre como o programa 
está tendo impacto positivo na vida de prisioneiros 
e de outras pessoas. Isso chamou a atenção de um 
amigo seu no Facebook, que sabia de um grupo 
ligado à reforma prisional na Igreja Universalista de 

Lansing, a Unitarian Universalist Church of Greater 
Lansing. O grupo buscava um programa que pudes-
se beneficiar os prisioneiros, aqueles recentemente 
libertados, e suas famílias. 

Tomando por base os artigos lidos e os vídeos sobre 
o PEP a que assistiram, eles convidaram Candice a 
falar sobre as aulas do programa em um de seus 
encontros.

“Eu nunca tinha estado em uma aula do PEP, e disse 
a eles que gostaria de eu própria aprender com a 
aula. Mostrei um folheto a eles, não tenho muita 
certeza sobre o que eu disse, mas eles adoraram. Em 
uma semana, decidiram encomendar o material. 
Isso para mim demonstra o poder do networking e 
das mídias sociais“.

Antes de oferecer o PEP aos prisioneiros, o grupo 
decidiu que eles mesmos participariam, bem como 
estenderiam a oportunidade a outros membros 
daquela igreja.

Cherice Fleming, um dos membros do grupo da 
igreja, e que antes não sabia nada sobre o PEP e a 
TPRF, concordou em ser facilitadora do grupo junto 
com Candice. O programa piloto foi algo que 
mudou bastante nossas vidas, disse Cherice. “Fez 
com que eu percebesse que tudo de que eu preciso 
já está dentro de mim.”

Cada aula do PEP apresenta vídeos com os discur-
sos que Prem Rawat profere ao redor do mundo e 
nos quais ele incentiva as pessoas a reconhecerem 
seus recursos internos e naturais, tais como força, 
capacidade de escolha, esperança – e a considera-
rem a possibilidade de alcançarem paz interior. No 
entanto, como observou Cherice, alguns dos parti-
cipantes estavam inicialmente céticos quanto à 
mensagem. “Alguns de nós sentiram a idéia de paz 
interior como uma espécie de desafio”, diz ela. 
“Como consigo começar a buscar paz dentro de 
mim mesmo?”

Segundo ela, à medida que o curso foi prosseguin-
do, os tópicos ficaram mais claros – ladeados por 
debates vibrantes durante períodos de reflexão nos 
quais os participantes ajudaram uns aos outros a 
entender o material.

“A pessoa mais cética quanto à idéia de paz interior 
acabou se entusiasmando”, conta Cherice. “Acho 
que muitas de nossas respostas vieram de dentro 
de nós. Foi bastante animado observar os outros e a 
transformação deles e sentir como eu também 
estava sendo transformada.”

Tanto Cherice como Candice dizer que ficaram 
agradavelmente surpresas pelo fato de que foi fácil 
atuar como facilitadoras do PEP.

“Quando li sobre ele, fiquei preocupada de que me 
tomasse muito tempo e seria complicado, mas os 

materiais eram tão claros e o suporte que recebe-
mos da equipe internacional do PEP foi tão útil! Foi 
moleza – muito fácil e divertido”, nos conta Candice.

O PEP inaugural teve 10 graduados, e agora Cherice 
e os outros com quem ela trabalhou já estão plane-
jando maneiras de oferecê-lo em unidades corre-
cionais locais. “Muitos de nós não queriam que o 
PEP acabasse. Assim sendo, vamos recomeçar com 
as aulas no próximo inverno.”
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