NOTAS PARA DISCURSO
Hoje, 262 milhões de crianças não têm direito à educação. No entanto, sabemos que
toda criança, em todo lugar, tem o direito de estar na escola e receber uma educação
de qualidade. Os adventistas de todo o mundo estão pedindo às pessoas que se unam
a um movimento global liderado pela Igreja Adventista para garantir que todas as
crianças possam frequentar a escola, concluir sua educação e ter um futuro melhor.
Uma pessoa no final do seu corredor deve ter uma petição para você assinar. Hoje, eu
estou pedindo em nome da Igreja Adventista que todos assinem esta petição para que
todas as crianças tenham acesso a uma educação de qualidade.
Uma criança que está fora da escola é mais vulnerável a traficantes de seres humanos
e recrutamento por milícias e, com um maior risco de casamento precoce, gravidez na
adolescência e trabalho infantil.
O chamado para que toda criança, em todo lugar, esteja na escola é um
reconhecimento do valor e do potencial de cada criança individual. Todas as crianças
são filhas de Deus—preciosas aos Seus olhos—e merecem a oportunidade de viver
uma vida de dignidade e propósito, livres da exploração e dos grilhões da pobreza.
O poder de educar todas as crianças é profundo. Se todas as meninas completassem o
ensino médio, haveria 49% menos mortes infantis, 64% menos casamentos precoces e
59% menos jovens grávidas, e elas ganhariam até 45% mais do que uma mulher sem
educação. Munidas de uma avaliação da importância da educação e dos meios para
sustentar seus filhos através da escola, elas poderiam quebrar o ciclo da pobreza, e
todas as gerações futuras poderiam se beneficiar dessa educação de apenas uma
menina.
Essas petições serão apresentadas aos líderes mundiais, pedindo que tomem mais
medidas. A petição é apenas uma parte de uma campanha global sustentada, lançada
pela ADRA e apoiada pela igreja, para ver todas as crianças, em todos os lugares, na
escola até 2030.

Você também pode orientar as pessoas a pegar seus telefones e assinar a petição
através do site ADRA.org/InSchool/Peticao.

