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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.  
 

                                                           
 

"Feliços els qui treballen per la pau" 

Paradoxalment podríem proclamar "feliços", plenament realitzats, a tots els que als ulls del 

món són considerats perdedors o dissortats: els humils, els afligits, els compassius, el qui tenen 

fam i set de ser just, els nets de cor, el qui promou la pau. 

En ells, per l'amor, es compleixen grans promeses: seran saciats i consolats, seran els hereus de 

la terra i de la seva plenitud i prosperitat. Es tracta d'una veritable revolució cultural, que 

capgira la nostra visió sovint tancada i miop, segons la qual aquestes categories de persones 

són una part marginal i insignificant en la lluita pel poder i l'èxit. 

Feliços els qui treballen per la pau 

La pau és fruit de l'amor i, per tant, un altre rostre de la fraternitat universal. Es tracta d'una 

característica de l'amor a la humanitat i a tot el que existeix amb esperit de concòrdia i 

harmonia. Per això, els qui treballen per la pau demostren una certa ”semblança”. 

Escriu Chiara Lubich: "Pot ser portador de pau qui la posseeix en si mateix. Cal ser portadors de 

pau, primer de tot, amb el nostre comportament de cada instant, vivint d'acord a l'amor i a la 

pròpia consciència ..." Els operadors de pau manifesten el seu parentiu en l'amor. 

Viure en pau no és simplement absència de conflicte; tampoc no és viure tranquil, amb un cert 

compromís amb els valors per ser acceptat sempre i a tot arreu; ans al contrari, és un estil de 

vida exquisit que demana el coratge de fer opcions a contracorrent. 

Treballar per la pau és sobretot crear ocasions de reconciliació en la pròpia vida i en la dels 

altres, a tots els nivells: amb qui tenim a prop, a la família, a la feina, a classe, i a les 

associacions, en les relacions socials i internacionals. Per tant, és una forma d’amor pel proïsme 

decisiva, una gran obra de misericòrdia que guareix totes les relacions. 

Feliços els qui treballen per la pau 

En aquest temps resulta particularment urgent promoure el diàleg i la trobada entre persones i 

grups, diferents entre ells per la història, les tradicions culturals o punts de vista, i així mostrar 

estima i acollença per aquesta varietat i riquesa. 

També podem esforçar-nos per conèixer els brots de pau i fraternitat que ja fan que les nostres 

ciutats siguin més obertes i humanes. Tinguem-ne cura i fem-los créixer; d’aquesta manera 

contribuirem al guariment de les fractures i dels conflictes que les travessen.  


