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Carta de Ghana: “O PEP me ensinou a 
verque sou uma estrela”
O Programa se Educação para a Paz (PEP) foi muito bem 
recebido em Ghana. O curso inovador foi aprovado 
pelas autoridades nacionais para ser oferecido em todas 
as instalações correcionais do país. Está funcionando 
atualmente em sete delas, ajudando prisioneiros e 
pessoal da prisão a descobrir seus recursos internos. 
David Agbley é um preso que assistiu ao workshop de 10 
semanas no Centro Correcional Sénior de Accra. Esta é a 
carta de David ao oficial que facilitou sua aula de PEP.

Cara Senhora:

Espero que você esteja bem. Estou muito feliz por 
lhe escrever esta carta. A razão por escrevê-la é para 
lhe dizer algo sobre minha vida. Eu costumava 
chorar dia e noite. Por quê? Por causa de quem eu 
era e das circunstâncias da minha vida. Nos últimos 
20 anos, eu não tinha ninguém a quem apoiar. Não 
tenho mãe, nem pai, nem irmã, nem irmão. Parecia 
que eu estava vivendo minha vida para nada. 
Quando olhava para mim, eu me via como 
ninguém. Por isso, só sentia vontade de desistir. Eu 
queria morrer.

Eu disse a mim mesmo que terminaria meus dias 
na prisão porque sentia que era o fim da minha 
vida. Mas em tudo isso, Deus trabalhou para o meu 
bem. Desde o dia em que comecei este Programa 

de Educação para a Paz, minha vida mudou total-
mente. Agora tenho paz em mim.

Todas as coisas estão indo bem, e eu agradeço a 
Deus pela minha vida. Com este Programa de Edu-
cação para a Paz, agora sei que mesmo que não 
tenha mãe, pai, irmã ou irmão, eu tenho vida. 
Alegria e paz estão vivendo em mim, e eu posso 
fazer algo de bom. Muito obrigado por me trazer 
este programa.

Para terminar, quero lembrá-la de algo que Prem 
Rawat disse em uma das oficinas do PEP que 
mudou tudo. Ele disse que há uma atração pela 
paz em cada ser humano. Então, devemos 
responder a essa necessidade, porque se você não 
sabe, não importa o que você faça, a história de sua 
vida será incompleta. Obrigado por este programa. 
Eu levei a sério, e isso mudou minha vida.

Agora eu sou uma estrela ... uma estrela brilhante 
porque meu futuro é brilhante.
Obrigado, obrigado. David Agbley.
Nota do Editor: Desde que escreveu esta carta, 
David começou a ser voluntário para ajudar a facili-
tar o PEP para seus companheiros.


