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Desejo transmitir uma saudação especial a todos vós, professores que estais a participar no
Global Education and Skills Forum, e agradecer ao primeiro-ministro dos Emirados Árabes, Aheik
Mohammed bin Rashid, o convite feito a Scholas para realizar o seu programa educativo em prol
da integração e da paz no mundo.

Desejo também congratular-me com a professora Hanan Al Hroub, vencedora deste prestigioso
prémio pela importância que deu às brincadeiras na educação da criança. Uma criança tem o
direito de brincar e parte da educação é ensinar as crianças a brincar, porque assim se aprende a
ser social, se aprende a alegria da vida. Um povo não educado, por causa da guerra ou por
qualquer motivo que impede o recebimento da educação, será um povo em decadência e poderá
até chegar ao nível dos instintos. Por isso desejo realçar a vossa nobre tarefa.

Congratulo-me com a Varkey Foundation por ter encorajado os contributos preciosos que os
professores de todo o mundo oferecem diariamente a fim de criar uma sociedade global
sustentável e colaborar juntamente com Scholas para a mudança educativa da qual as nossas
crianças e os nossos jovens têm necessidade. Juntos poderão de novo dar aos educadores o
merecido lugar e o inestimável reconhecimento pelo grande estímulo que exercem nas nossas
vidas. E assim restituir a merecida posição à sua profissão, a mais respeitável da sociedade.
Artífices de humanidade e construtores da paz e do encontro.

Pedi aos Diretores de Scholas que vos transmitissem pessoalmente as minhas saudações e o
meu encorajamento para tudo o que fazeis como docentes. Que os governos possam se
conscientizar da grandeza da vossa tarefa. Ide em frente, e por favor não vos esqueçais de rezar



por mim.
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