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ÁSIA/CHINA – Fé e serviço aos portadores de deficiência mental: um
caminho paralelo e complementar para Huiling
Roma (Agência Fides) – O compromisso com os deficientes mentais, inspirando-se em Madre Teresa, não só deu
sentido à sua vida, mas lhe abriu o caminho da fé, até então desconhecida, mas que a levou ao batismo e a assumir
o nome cristão de Teresa, em homenagem à Beata de Calcutá. É a experiência de Teresa Meng Weina, fundadora
e presidente da Huiling (“sabedoria espiritual”), ONG chinesa à qual no dia 20 de outubro foi conferido o Prêmio
Internacional Vittorino Colombo.
Quando em primeiro de setembro de 1985 Zhiling, hoje Huiling, inaugurou a sua primeira escola para 96 crianças
com deficiência mental – recorda a fundadora – a notícia teve um grande impacto social e ampla repercussão na
mídia e entre as autoridades locais. Teresa Meng Weina e seus amigos eram “os pioneiros no campo do serviço
social na China” e os primeiros membros de uma realidade não-governamental a ocupar-se desta faixa social.
Hoje, depois de superadas as numerosas dificuldades e obstáculos surgidos em quase 30 anos, “graças à ajuda do
Espírito Santo”, sublinha a fundadora, Huiling conta mais de cem centros em 13 grandes cidades da China, com
cerca de 300 agentes que assistem mais de mil deficientes. Além disso, foi criada também uma rede na internet
que consente a milhares de deficientes conectar-se cotidianamente entre si. Huiling é considerada pelas
autoridades governamentais o modelo de serviço social para a China e para outras ONGs.
“No atual contexto da China, onde um número sempre maior de pessoas é vítima de depressão, continuamos a
receber muitos pedidos de assistência – diz Teresa Meng Weina, na entrevista concedida à Agência Fides. No
futuro, tentaremos melhorar ainda mais o nosso trabalho com o objetivo de sensibilizar a sociedade sobre os
deficientes mentais, oferecer um serviço melhor a nossos hospedes e sustentar o desenvolvimento contínuo da
Huiling”. (NZ) (Agência Fides 31/10/2013)
> LINKS
O texto integral da entrevista a Teresa Meng Weina, em italiano, está em::
http://www.fides.org/ita/attachments/view/file/Huiling_Int_Meng.doc:

I contenuti del sito sono pubblicati sotto Licenza Creative Common - http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.it
Pagina 1/1

