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Orando por meninas e sua educação 
 
O simples ato de educar meninas tem sido atacado por anos; e não apenas na Nigéria. O sequestro de 
quase 300 estudantes no mês passado, por militantes islâmicos, tem dado destaque a essa difícil 
realidade para meninas que ousam estudar.  Entendamos que isso não está apenas acontecendo em 
algum lugar do mundo, mas que nós, como Exército de Salvação, somos afetados pela resistência global 
à escolarização de meninas, pois, muitas vezes, nós estamos provendo educação em meio à resistência.    
 
Ir ao encontro das necessidades e dos direitos de mulheres e meninas ao redor do mundo é essencial 
para aliviar a pobreza, alcançar a justiça social e acelerar o progresso referente aos objetivos do milênio 
da ONU. Malala Yousafzai, agora com 16 anos de idade, foi quase morta quando um pistoleiro talibã 
atirou nela ao entrar num ônibus escolar em 2009.  
 
Escolas não são imunes à violência da guerra que tem dominado o Afeganistão na última década. 
Aconteceram pelo menos 1.110 ataques registrados em escolas – incluindo incêndios, explosões e 
bombas suicidas – de 2009 a 2012, de acordo com as Nações Unidas.  
 
As razões para os ataques suicidas têm incluído oposição ao “ensino ocidental” e clara afiliação ao 
mundo ocidental – e a educação de meninas.  
 
Os estudantes da Somália têm sido vítimas de bombas suicidas em escolas em anos recentes. Al-
Shabaab, o afiliado da al-Qaeda que organizou o ataque no shopping no Quênia em setembro do ano 
passado, reportou que alvejou escolas que não concordam com a ideologia islâmica.  
 
“Essa violência e assédio têm levado os professores a fugirem, centenas de escolas a fecharem por 
determinados períodos e uma grande quantidade de estudantes, particularmente meninas, a deixarem 
a escola”, de acordo com o relatório da Coalizão Global.  
 
No Mali, a pobreza tem sido um grande impedimento à educação nesta nação do oeste africano, onde 
apenas cerca de 56% da meninas são matriculadas na escola primária – comparado com 70% dos 
meninos.  
 
Meninas estão sob intensa pressão para permanecerem em casa e fazerem as tarefas domésticas, de 
acordo ao UNICEF.  Espera-se também que algumas trabalhem como trabalhadoras infantis nas minas 
de ouro do país.   
 
Na Síria, a guerra civil, que começou há três anos, tem afetado as meninas de forma desproporcional, 
enquanto que a maioria delas recebia educação antes do conflito, desde então elas têm deixado a 
escola em grandes números. Há cada vez menos espaços físicos nos quais aprender desde que a guerra 
começou.  Em abril de 2013, as Nações Unidas descobriram que  2.445 das 22.000 escolas do país foram 
danificadas ou destruídas – e que quase 2.000 das estruturas foram convertidas de salas de aula em 
abrigos.  
 



À medida que a situação econômica das pessoas se torna desesperadora, a idéia de casar as crianças se 
torna mais atrativa.  
 
A violência tem também assustado as famílias que buscam manter suas crianças, principalmente suas 
filhas, em casa.  
 

Ore pela segurança das meninas ao irem à escola 
 
O trajeto de ida e de volta à escola pode ser arriscado para meninas – especialmente em áreas rurais 
onde crianças precisam caminhar grandes distâncias. Até mesmo meninas mais velhas precisam deixar 
suas comunidades rurais a fim de buscar a educação superior, tornando-se vulneráveis aos ataques nos 
centros mais urbanos.  Uma pesquisa do UNICEF de 2009 conduzida no Zimbábue mostra que as 
meninas sofrem abusos sexuais quase seis vezes mais que os meninos. 
 
Pedimos a Deus que honre os desejos dos corações dessas meninas de receberem educação e que Ele 
assegure a elas trajetos seguros ao irem e voltarem da escola e enquanto estiverem na sala de aula.  
 
Romanos 12:2  

Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que 
sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. 
 
Provérbios 18:15  
O coração do que tem discernimento adquire conhecimento; os ouvidos dos sábios saem à sua procura. 


