
problemas com drogas ou álcool. Vários perderam 
suas famílias e casas por trágicas circunstâncias 
que os deixaram sem lugar para onde ir. Outros 
estão deprimidos. A maioria deles não tem trabalho 
e escolhe viver sozinho nas ruas.

No começo, eu estava relutante em apresentar PEP 
aos sem-teto por causa de meus medos e equívo-
cos sobre quem eles eram. Tenho facilitado o curso 
há três anos e percebi que eles são exatamente 
como eu. Eu me relaciono com eles como de um ser 
humano para outro.

Os participantes são bem individuais. Há momentos 
durante as oficinas quando são convidados a 
expressar sua compreensão do que Prem Rawat diz 
nos vídeos. Eles geralmente não falam sobre si 

mesmos. Eu vi alguns deles chegarem com raiva ou 
depressivos, e saírem sorrindo.

Os participantes geralmente não se sentem confor-
táveis ao escrever seus comentários, mas um deles 
disse: "Tenho títulos em psicologia e enfermagem. 
Eu gosto do PEP e aprendi muito sobre a respiração 
e sua importância".

Alguns deles gostam do Programa de Educação 
para a Paz porque não está vinculado a nenhuma 
religião. Alguns frequentaram o curso várias vezes. 
"Gostei de ver o quão importante é entrar. Comecei 
a pensar mais sobre mim", escreveu outro partici-
pante. "Recomendei o PEP a outras pessoas sem--
teto porque dá sabedoria e outra visão".

"Outra Visão": PEP para os Sem-teto
no Brasil

Soraia Muner, mãe de dois voluntários e facilitadora 
do Programa de Educação para a Paz (PEP) em 
Curitiba, Brasil. Neste blog, ela escreve sobre como 
facilitar o programa para pessoas sem-teto.

Moro na cidade de Curitiba, capital do Paraná, um 
estado na região sul do Brasil. Através de um amigo, 
conheci Roberto Mistrorigo Barbosa, um importante 
membro do Conselho Parlamentar da Cultura de 
Paz no Paraná conhecido como ConPaz.

Roberto me apresentou ao padre Alexandre Magno 
Cordeiro da Silva da Paróquia de Lorde Jesus dos 
Perdões, que patrocina vários projetos sociais. Em 
outubro de 2016, iniciamos o primeiro PEP na paró-
quia para um grupo de pessoas que vivem na rua. 

Generosamente, o padre Alexandre forneceu o 
salão paroquial e todo o equipamento para as ofici-
nas do PEP. Em breve, realizaremos a terceira série 
de oficinas da PEP, logo após o café da tarde de 
segunda-feira, servido pela paróquia para até 70 
pessoas sem-teto.

Curitiba é uma cidade fria. Algumas pessoas 
pensam que o Brasil é sempre quente e ensolarado, 
mas no sul do país, as temperaturas podem cair 
para menos de 10º Fahrenheit - muito frio para os 
sem-abrigo viver nas ruas. Há abrigos onde eles 
podem tomar banho e dormir, mas muitas vezes 
eles não querem ficar nos abrigos.

Eu descobri que muitos dos sem-teto não têm 
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