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EL DIÀLEG AMB PERSONES DE CONVICCIONS NO RELIGIOSES EN 
EL MOVIMENT DELS FOCOLARS - BREU HISTÒRIA 

Aspiració a la fraternitat universal: arrels i fruits 

«Unir les nostres forces, les de qui no està particularment interessat en la fe i les de qui 
creu, perquè és massa bonic i necessari l’ideal d’una humanitat lliure i igual, 
agermanada per el respecte i l’amor recíproc» (Chiara Lubich) 

A Trento des del naixement del Moviment en 1943, durant la Segona Guerra Mundial, ja 
s’estava en contacte amb persones que no tenien un referent religiós i fins i tot Chiara, a 
la seva família, tenia el seu pare socialista, agnòstic i un germà, en Gino, comunista, 
totes dues persones excepcionals. En tots aquests anys, en diverses parts del món, s’han 
anat trobant persones de conviccions no religioses, que comparteixen la finalitat del 
Moviment. 

A finals dels anys ’70 amb la difusió del Moviment, la apertura cap a persones sense una 
fe religiosa (agnòstics, indiferents i ateus) madura fins al punt d’expressar-se en un 
diàleg amb una fisonomia pròpia, perquè la unitat es també respecte profund per 
l’home, per la seva dignitat, la seva cultura, les seves necessitats, les seves creences. 

Al maig de 1992 es fa la primera trobada internacional. Des de llavors es mantindrà amb 
una freqüència periòdica.  Els títols: "Treballar junts per construir un món unit". "Per 
una humanitat més unida - relacions d'unitat entre les persones de conviccions 
diverses " “Consciència i pobresa”. Els participants són persones que es reconeixien en 
els valors de la solidaritat, la fraternitat, el respecte per l'home com a tal, amb un amor 
per a tothom. 

Chiara sempre s’ha fet present en les nostres trobades i han estat molts els missatges 
que ens ha adreçat. Entre les coses que ens ha dit trobem:  

"La vostra participació en la nostra Obra és essencial per a nosaltres. Sense vosaltres, 
aquesta perdria la seva identitat ". 
 
"Nosaltres, com a moviment, tenim un lema: 
 ‘Que tots siguin u’. No podem fer-ho sense 
vosaltres, perquè vosaltres esteu en el tots,  
en cas contrari trauríem a mig món o 
almenys una tercera part de món, i 
l’exclouríem. En canvi nosaltres diem: ‘que 
tots siguin u’." 

"Qui, de fet, pot pensar una societat humana 
sense els valors de la solidaritat, la pau, la unitat,  també dels drets humans, la justícia, 
la llibertat i la vida? .. ..hem de ser u en els valors ... u en alguna cosa concreta ".  
 
"El diàleg és verdader si està animat per l'amor veritable. Ara bé, l'amor és veritable si és 
desinteressat, el proselitisme ha de quedar fora d'aquesta porta ". 
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"Vosaltres teniu la plena ciutadania en el nostre Moviment, en sou una part essencial 
d’aquest. ... Perquè nosaltres creiem en una religió no relligada només al cel, sinó 
profundament humana. (....) Per a nosaltres, per la nostra fe, Jesús és Déu i és home al 
mateix temps". 

El 2006 Chiara va promoure el primer curs d’aprofundiment per tractar els punts de 
l'espiritualitat del Moviment amb la corresponent visió laica. Amb els anys s’han tractat 
els següents punts: 

 1) L'elecció de Déu amor i la reflexió sobre 
els valors humans. 
 2) El sí de l’home a Déu i l’escolta de la 
consciència. 

3) l'art d’estimar i l'amor al proïsme i els 
corresponents valors laics: la cultura del 
donar, la solidaritat i la reciprocitat. 

4) la Paraula que ens interpel·la: l'Evangeli 
per als cristians i la Saviesa humana per a 
tots els homes i dones de bona voluntat. 

El 2011 es va dur a terme una trobada titulada "Humanisme, diàleg fraternitat-llegat 
de Chiara". Desitjàvem descobrir el valor laic del carisma i del missatge de Chiara. 

Les intervencions expressaven els efectes del carisma en la vida personal o de grup en el 
camp de la justícia, de la pau, la solidaritat i la cultura del donar. 

Algú de nosaltres va dir: "Chiara ja no hi és, però nosaltres, avui, encara creiem en 
aquella esperança de fraternitat ." i un altre va 
expressar: “amb ella ens hem sentit, no com a hostes que 
cal suportar, sinó com a presència acceptada amb 
respecte, no coartada. Hem pogut parlar de tot amb 
llibertat i senzillesa, com a veritables germans.  (..) Hem 
participat d'alguna manera, sense sincretisme absurd, en 
una ecclesia més àmplia, que conté potencialment tota la 
humanitat, sense confins geogràfics, de religió i cultures 
diverses”. 

També l’Emmaús, Maria Voce, la nova presidenta del Moviment, va posar l'accent en 
l'experiència feta i ens va dir: "Sento que estem tots junts. Hem 
crescut en nombre i activitats, en aquesta llibertat de poder-nos 
mirar als ulls, i poder dir el que sentim dins, ajudar-nos en aquest 
procés, que no és poca cosa ... ". 

En una ocasió Chiara va regalar una pintura a un grup de 
persones que treballen per aquest diàleg i amb aquest quadre 
Chiara expressava el sentit del nostre diàleg: “la pintura presenta 
el Pol Nord, i el sol pàl·lid surt i comença a fer, en aquesta gran 
massa de gel, una esquerda. És el món d’avui: tot és gel. I 

l'esquerda al gel és el que hem de fer nosaltres. " 
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Grups de diàleg 

Actualment hi ha grups de diàleg entre creients i persones que no tenen un referent 

religiós a diferents llocs d’Europa i a  Sud-Amèrica.  A l’Estat espanyol, n’hi ha a Madrid, 

Aragó, Andalusia i Barcelona. Som persones que ens uneix el desig de construir la 

fraternitat de la família humana. És un diàleg que s’expressa de diverses maneres: 

aprofundint i promovent, mitjançant la reflexió, els valors compartits o animant 

iniciatives socials i culturals o accions de solidaritat. 

A Espanya, una vegada a l’any ens reunim tots per 

compartir el que fem i tractem temes que ens ajuden a 

portar endavant aquest diàleg que vol ser instrument 

de fraternitat. Fins ara hem fet dues trobades que ens 

han reunit a tots. 

D’aquestes dues reunions a Córdoba i a Madrid, en podeu saber més a través dels 

enllaços de la nostra pàgina web grupdediàleg.org 

http://grupdedialeg.org/?p=763 

http://grupdedialeg.org/?p=981 

 

Noticiaris 

Per estar al dia de la vida d’aquest diàleg, s’editen els noticiaris  “Diàleg entre amics” 
que es tradueixen a diferents llengües i afavoreixen l’intercanvi d’experiències i 
reflexions. 

També es poden trobar a la nostra web http://grupdedialeg.org 
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