
 
ORIGINAL TEXT FOR SPEECH – ABIGAIL GUEDES 

Conferência CSW – ONU Mulheres 
 

 
Pergunta: O que você pensa sobre a Fundação Filhos de Buda e por quê? 

 

Meu nome é Abigail Guedes tenho 24 anos e há 16 anos atrás eu conheci a                

Fundação Filhos de Buda. Lembro que foi uma alegria mútua, todas as            

crianças comemoraram a chegada do projeto no nosso bairro, foi muito           
especial. 

Antes de me tornar aluna da Fundação, minha rotina era ir para escola e              

depois passava a tarde inteira assistindo televisão, pois meus pais trabalhavam           

e quando não conseguiam alguém para tomar conta de mim eu ficava sozinha             
mesmo. Minha mãe deixava a comida pronta e era só eu esquentar no             
micro-ondas para comer.  

Assim eram meus dias... um tanto quanto nada produtivos e eu sentia que             

faltava algo para mudar isso. Eu já havia escutado falar de lugares onde             
crianças passavam o dia fazendo várias atividades e cursos e eu tinha muita             

vontade de poder fazer também, e na minha inocência de criança, pedi para             
Deus para que eu pudesse fazer parte de algum desses projetos. 

Então a Fundação Filhos de Buda apareceu para mim. Foram nove anos            
fantásticos. A BLIA era para mim um lugar mágico, os professores nos            

ensinavam e nos corrigiam também com muito amor e muita sabedoria. Na            
Fundação Filhos de Buda aprendi desde como me portar em uma mesa até             

como me levantar dela, aprendi cooperativismo, aprendi a importância de se           

unir e o quanto juntos somos mais fortes. Mas também aprendi que nesse             
mundo, muitas vezes será você por você mesmo e que nesses momentos eu             

teria que ser a mais forte e corajosa possível. Aprendi que devo persistir e              
jamais desistir daquilo que eu desejo e aprendi que nunca devo desistir dos             

meus sonhos e que eu poderia ser o que quer que eu quisesse ser. 



Ser aluna da Fundação Filhos de Buda, para mim foi um treinamento para vida,              
em todos os sentidos, tanto no emocional, quanto no profissional e no pessoal. 

A BLIA me ajudou e até hoje ajuda crianças a entenderem o seu valor, tanto na                

sua própria vida como na vida de outras pessoas. Me ensinou que podemos             

brilhar sozinhos, mas que usar esse brilho para iluminar outras vidas vale muito             
mais. 

A Fundação Filhos de Buda também mudou a vida de muitos amigos meus,             
que eram jovens sem a menor condição financeira de fazer uma faculdade fora             

do país e hoje estão formados, bilíngues e com uma carreira brilhante pela             
frente. 

Em uma única frase eu diria que a Fundação Filhos de Buda é uma escola de                
formação de seres humanos incríveis. 

 

 

GUEDES, A. Fevereiro, 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TRANSLATION OF THE ORIGINAL TEXT 

FOR SPEECH REFERENCE 

CSW CONFERENCE – UN 
 
 

The question is: What do you think about the Filhos de Buda Foundation and              
why? 

 

My name is Abigail Guedes, I am 24 years old and 16 years ago I met the                 
Filhos de Buda Foundation. I remember that it was a mutual joy, all the children               

celebrated the arrival of the project in our neighborhood, it was very special. 

Before I became a student at the Foundation, my routine was to go to school               

and then spend the whole afternoon watching television, because my parents           
worked and when they couldn't find someone to take care of me, I was really               

alone. My mother used to make the food ready and it was just me to warm up in                  
the microwave to eat. 

So my days were ... somewhat unproductive and I felt that something was             
missing to change that. I had already heard about places where children spent             

the day doing various activities and courses and I really wanted to be able to do                

it too, and in my childhood innocence, I asked God so I could be part of one of                  
these projects. 

Then the Filhos de Buda Foundation came to me. It was a fantastic nine years.               

BLIA was a magical place for me, the teachers taught us and corrected us with               

a lot of love and wisdom. At the Filhos de Buda Foundation I learned from how                
to behave at a table to how to get up from it, I learned cooperativism, I learned                 

the importance of uniting and how much stronger we are together. But I also              
learned that in this world, it will often be you for yourself and that in those                

moments I would have to be as strong and courageous as possible. I learned              

that I must persist and never give up what I desire and I learned that I should                 
never give up on my dreams and that I could be what I wanted to be. 



Being a student at the Filhos de Buda Foundation, for me it was training for life,                
in all senses, both emotionally, professionally and personally. 

BLIA helped me and even today it helps children to understand their values,             

both in their own lives and in the lives of others. Taught me that we can shine                 

on our own, but that using that shine to illuminate other lives is worth much               
more. 

The Filhos de Buda Foundation also changed the lives of many of my friends,              
who were young people with no financial means of going to college abroad and              
today they are graduated, bilingual and have a brilliant career ahead of them. 

In a single sentence I would say that the Filhos de Buda Foundation is a school                
for the training of incredible human beings. 

 

 

GUEDES, A. February, 2021. 

 

 

 


