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LA IDEA DEL MES té el seu origen a Uruguai en el context del Quart Diàleg del Moviment dels Focolars. Un espai d’entesa entre persones de 

diverses conviccions religioses i no religioses amb el lema "construint diàleg". La finalitat d'aquesta publicació és fer una aportació a l'ideal de la 
fraternitat universal. Actualment LA IDEA DEL MES es tradueix a sis idiomes i  es distribueix a 15 països.  
 

                                                           
 

"El fruit de l'Amor és: joia i pau, paciència i magnanimitat, afabilitat, 

bondat i confiança, modèstia i domini d’un mateix." 

Hem comprès el veritable significat de la llibertat? Sens dubte és un do. I un do d'amor que ens 

exigeix tenir la mateixa actitud de posar-nos al servei dels altres. Però la veritable llibertat, a 

més de ser un do és també un compromís. El compromís primer de tot d'acollir a l'Amor en el 

nostre cor, reconeixent la seva veu en nosaltres. 

És l'Amor qui ens imprimeix la força per sortir de la presó del nostre egoisme -amb la càrrega de 

divisions, injustícies, traïcions i violència- i conduir-nos cap a la veritable llibertat.  

El fruit de l'Amor és: joia i pau, paciència i magnanimitat, afabilitat, bondat i confiança, 

modèstia i domini d’un mateix.  

Escrivia Chiara Lubich: "Hem de ser cada vegada més conscients de la presència del Bé en 

nosaltres, perquè portem al cor un immens tresor, però no ens n’adonem prou. Per tal que la 

veu del Bé, de l'Amor sigui escoltada i seguida, hem de dir no a les temptacions, tallant ras i curt 

amb elles, i en canvi dir que sí a les tasques que l'Amor ens posa davant; sí a l'amor vers 

tothom, sí a les proves i a les dificultats que trobem. Si ho fem així, l'Amor ens guiarà i donarà a 

la nostra vida el gust, el vigor, l'atractiu i la lluminositat que no es pot tenir si no és autèntic." 

En efecte, l'Amor ens demana que apartem el nostre jo del centre de les nostres preocupacions 

per acollir, escoltar, compartir els béns materials i espirituals i perdonar o preocupar-nos de les 

persones més diverses en les diferents situacions que vivim cada dia. I aquesta actitud ens 

permet experimentar el fruit típic de l'Amor, el progrés de la nostra humanitat cap a la veritable 

llibertat, ja que posa de manifest i fa que floreixin en nosaltres capacitats i recursos que, de 

viure replegats sobre nosaltres mateixos, quedarien per sempre enterrats i desconeguts. Cada 

una de les nostres accions és, doncs, una oportunitat que no hem de perdre per dir no a 

l'esclavitud de l'egoisme i sí a la llibertat de l'amor. 

El fruit de l'Amor és: joia i pau, paciència i magnanimitat, afabilitat, bondat i confiança, 

modèstia i domini d’un mateix.  

Qui acull en el cor l'acció de l'Amor contribueix a la construcció de relacions humanes positives, 

a través de totes les activitats quotidianes, tant familiars com socials.  

Posem en marxa, doncs, amb valentia, la nostra crida personal a la llibertat en l’entorn en el 

qual vivim i treballem. Permetrem així a l’Amor d’arribar i renovar també la vida de moltes 

persones al nostre voltant, empenyent la història cap a horitzons de "joia i pau, paciència i 

magnanimitat, ... " 


