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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.  

 

 

Un veritable salt de qualitat 
 
 

      Tots podem sentir-nos part d'una gran família si ens esforcem a reconèixer-nos com 
germans, com iguals que compartim la dignitat d'éssers humans. 
 
      Tots: adults o nens, homes o dones, sans o malalts, de qualsevol cultura i posició 
social, porten en sí un 'segell' que ens identifica i ens equipara: la capacitat d'estimar. 
Així, tota persona es converteix en el primer tu de l'altre, amb el qual poder establir 
una relació de coneixement i amistat. 
 
      Per tant, tots podem fer nostra la convicció de la fraternitat universal. És la nostra 
oportunitat més gran, que ens sorprèn i ens allibera del passat, de les nostres pors, 
dels nostres esquemes. Des d'aquesta perspectiva fins i tot els límits i les fragilitats 
poden ser un trampolí per a la nostra realització. Un veritable salt de qualitat. 
 
      Així convidava Chiara Lubich dirigint-se a persones que desitjaven viure aquesta 
proposta: "Sigueu una família. Hi ha entre vosaltres qui pateix per proves espirituals o 
morals? Compreneu-los com i més que una mare, il·lumineu-los amb la paraula i amb 
l'exemple. No deixeu que els falti el caliu de la família. Hi ha entre vosaltres qui pateix 
físicament? Que ells siguin els germans predilectes. [...] No anteposeu mai una activitat 
de cap tipus [...] a l'esperit de família amb els germans amb qui viviu. I allà on us 
trobeu, no fareu res millor que tractar de crear amb discreció, amb prudència, però 
amb decisió, l’esperit de família, que és un esperit humil, que vol el bé dels altres, que 
no es vana, que és, a la fi, la caritat vertadera". 
 
      Cada un de nosaltres pot descobrir en el seu dia a dia què és el que pot fer per 
construir la gran família humana. 
 
      En un barri d'Homs, a Síria, més de cent cinquanta nens, la major part musulmans 
assisteixen a les classes extraescolars organitzades en una escola de l'església greco-
ortodoxa. Explica la seva directora Sandra: "Oferim acolliment i ajuda mitjançant un 
equip de professors i especialistes, en un clima de família basat en el diàleg i la 
promoció dels valors. Molts nens estan marcats per traumes i patiments. Alguns es 
mostren apàtics, els altres agressius. Desitgem reconstruir la confiança en ells mateixos 
i en els altres. Si bé la majoria de les famílies estan desestructurades a causa de la 
guerra, aquí tornen a trobar la força i l’esperança per tornar a començar".    


