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EUROPA/ITÁLIA - 3 DE DEZEMBRO DE 2003, XXI DIA EUROPEU DAS
PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIAS. O PROGRAMA DO MOVIMENTO
DA COMUNIDADE DE SANTO EGÍDIO “OS AMIGOS”
Roma (Agência Fides) – O slogan de “Os Amigos”, movimento da Comunidade de Santo Egídio constituído
atualmente por mais de 1000 pessoas com handicap mental, seus amigos e familiares, começa com as palavras:
“Somos muitos, nos conhecemos em tantas cidades”. Nos mais de 3 anos de existência, “Os Amigos” realizaram
muitas iniciativas: diversas exposições de pinturas, a publicação de um livro sobre a catequese com os deficientes
mentais e a revista na Internet “A voz dos Amigos”, que recebeu mais de 31.000 visitas no último mês. Para 2003,
declarado pelo Conselho da Europa “ano europeu dos portadores de deficiência, o programa “Os Amigos “inclui
um ciclo de palestras em várias cidades italianas para apresentar o livro Jesus por Amigo, que não é um catecismo
para portadores de deficiências, mas o resultado de um caminho de fé comum. O primeiro encontro será em Roma
no próximo dia 13 de dezembro.
Além disso, durante as diversas edições de “Abaixo o cinza!”, centenas de artistas com deficiências
demonstraram, através de seus desenhos e pinturas, que embora tenham problemas para expressar-se, são capazes
de produzir obras de valor artístico, porque além dos limites comunicativos, há uma profundidade interior e um
conhecimento do mundo surpreendentes. A intenção é ilustrar o handicap para explicar aos outros que esta
condição não representa somente dificuldades e problemas, mas também amizade e felicidade.
Enfim, os quadros, as idéias, as orações e notícias sobre as iniciativas do movimento, a luta contra a pena de
morte e o sustento ao centro de Vohipeno, em Madagascar, preenchem as mais de setecentas páginas web, graças
à “Voz dos Amigos”. A partir de domingo, 8 de dezembro, os visitantes poderão navegar com mais agilidade
entre as páginas do site, e acessar, com mais rapidez, todo o material publicado. (AP) (2/12/2003 Agência Fides;
Linhas:28 Palavras:342)
> LINKS
O calendário dos encontros de “Os Amigos”, em conclusão do Ano Europeu das Pessoas com Deficiências, está no site:
http://www.santegidio.org/it/amici/approfondimenti/fineanno2003.htm.:
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