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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 deu idiomes i  es distribueix a 20 països.  

                                                           
 

Conservar i transmetre un "preciós bé" 

 

      Molts grans mestres de saviesa animen els altres perquè l’Ideal o el conjunt 

de valors que l’inspiren, serveixin com a guia per a altres. Són conscients d'haver 

descobert un "preciós bé" i senten la responsabilitat de comunicar-lo amb 

fidelitat a les generacions successives, protegint i fent brillar aquestes llavors de 

veritat, disposats, també, a donar la vida per difondre’l genuïnament. 

      També tots nosaltres, tenim una tasca a la nostra comunitat: conservar i 

transmetre els valors que estan per sobre de la nostra diversitat i sistemes de 

creences com pot ser construir una família unida, educar els joves, comprometre 

en la política i en el treball, tenir cura de les persones vulnerables o il·luminar la 

cultura i l'art amb la saviesa que dóna el servei als germans. 

      La IDEA D'AQUEST MES, pot ser l'ocasió per renovar conscientment el 

compromís de donar testimoni de les nostres conviccions, amb un cor obert a 

l'amor que generi acollida, trobada i diàleg. 

      Així, podrem descobrir i custodiar el "preciós bé" que posseïm o que altres 

ens han transmès, per fer-los créixer i posar-los al servei de tots. 

         Com viure la IDEA D'AQUEST MES? 

      Estimant amb generositat i compartint els nostres valors. Fent d'aquesta 

manera, trobarem el nutrient de la nostra vida espiritual, el nostre mestre 

interior, la guia de la nostra consciència, el punt de referència de totes les nostres 

opcions i accions. 

      A les consciències hi ha molta desorientació i confusió, tot tendeix a ser 

relativitzat i poc diàfan. En viure amb aquest ímpetu, podem esdevenir llànties 

enceses que amb la seva llum ajudaran també els altres a orientar-se i retrobar el 

camí que dóna la veritable felicitat. 


