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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 set idiomes i  es distribueix a 17 països.  

                                                           
 

Prendre la iniciativa en l'amor 
 

      La nostra vocació i la nostra identitat com a persones, es realitza en l’acte d’anar 

cap als altres com a germans. Tots estem convidats a anunciar aquesta crida amb els 

fets i després, si cal, amb les paraules. 

 

      Som testimonis quan prenem la iniciativa en l'amor. És a dir, quan cada dia en el 

nostre entorn familiar, laboral, d'estudi o d'oci, ens acostem a les persones amb 

esperit d'acolliment i disposats a compartir, tenint al cor aquest gran projecte que és 

la fraternitat universal. 
 

      Marilena i Silvano ens expliquen: "Quan ens vam casar, volíem ser una família 

oberta als altres. Una de les primeres experiències la vam fer abans de Nadal. No 

volíem que les nostres felicitacions fossin només una salutació precipitada i merament 

formal, i se'ns va acudir la idea d’anar fins a la casa dels nostres veïns per portar-los un 

petit detall. Tots van quedar sorpresos i contents, especialment una família que molts 

tractaven d'evitar. Ens van obrir el cor parlant-nos de les seves dificultats i del fet que 

durant molts anys ningú s’havia acostat a casa seva. La nostra visita va durar més de 

dues hores i ens va commoure veure l'alegria d'aquestes persones. Així, a poc a poc, 

amb l’únic esforç d'estar oberts a tothom, hem establert relacions amb moltes 

persones. No sempre va ser fàcil, perquè podia succeir que una visita imprevista 

modifiqués els nostres programes, però sempre vam tenir present que no volíem 

perdre aquestes ocasions de crear relacions fraternals. Una vegada ens van regalar 

una pastís i se'ns va acudir compartir-la amb una senyora que ens havia ajudat a 

trobar joguines per enviar a uns nois al Brasil. Va estar molt contenta i per a nosaltres 

va ser l'oportunitat de conèixer la seva família. Quan anàvem a marxar, ens va dir que 

també a ella li hagués agradat tenir el coratge d'anar a visitar als altres".  

 

      Pot ajudar un pensament de Chiara Lubich: "L'esperit de la veritat viu en nosaltres, 

ens il·lumina i guia. Ens fa comprendre el sentit de l'amor, ens s'enamora de la saviesa 

i ens suggereix el que hem de dir i com fer-ho, ens inflama i ens fa capaços d'estimar 

amb tot el cor, l'ànima, les forces, i estimar els que ens trobem en el nostre camí (...) 

Per amor hem d’identificar-nos amb cadascú, oblidant-nos completament de nosaltres 

mateixos, fins que l'altre vulgui fer el mateix amb nosaltres en un intercanvi mutu 

d'ajudes, d'ideals, de projectes, d'afectes. Només llavors podrem oferir la paraula com 

un do en la reciprocitat de l'amor ". 

 


