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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.  

                                                           
 

 

Estendre l'amor que porta la pau 

 

            
      La IDEA D'AQUEST MES ens proposa fer una experiència de vida nova i de pau, 

aquest veritable regal que penetra l'ànima i transforma la vida, perquè puguem 

compartir-la amb els altres. I això ens exigeix sortir de nosaltres mateixos, de les 

nostres fràgils seguretats i dels nostres horitzons, per prolongar en el temps i en 

l'espai la missió d'anunciar l'amor per a la construcció de la fraternitat universal. 
 

      Al maig del 2005, Chiara Lubich comentava així aquesta mateixa consigna sobre la 

pau: "Avui, ja no n’hi ha prou amb les paraules. L'anunci de la proposta de l'amor serà 

efectiva si es recolza en el testimoni de la vida, serà eficaç si es podrà dir de nosaltres: 

'Mireu com s'estimen i l'un per l'altre està disposat a morir'; serà eficaç si donem a qui 

té necessitat, si sabem donar menjar, roba i casa a qui no en té, amistat a qui es troba 

sol o desesperat, suport a qui travessa una prova. Vivint així, donarem testimoni de 

l'amor concret ". 
 

      Podem trobar l'amor en els homes i dones presoners del dolor i de la solitud. 

Podem oferir-nos, amb respecte, per ser els seus companys en el camí de la vida, cap 

a la pau. Es el que fa Maria Pia amb els seus amics en un petit centre del sud d'Itàlia, 

on treballen al servei dels immigrants en els rostres dels quals s'adverteixen històries 

de dolor, de guerra i de violència patida. 

 

      "Què és el que procuro fer jo? -explica M. Pia: l'amor és el que dóna sentit a la 

meva vida i sé que puc viure-ho amb tots els germans, especialment amb els més 

ferits; a través de l'associació amb la qual col·laboro els oferim cursos d'italià i ajudem 

a trobar llar i treball, atenent les seves necessitats materials. Quan vam preguntar si 

tenien necessitats també de suport espiritual, la proposta va ser rebuda amb alegria 

per algunes dones ortodoxes. Al centre d'acollida per a immigrants van arribar 

persones de diverses conviccions i també ens vam organitzar amb ells. D'aquest amor 

concret va néixer una amistat que s'ha consolidat també a través d'actes culturals, 

taules rodones i concerts. Ens hem descobert com un 'poble' que busca i troba nous 

camins d'unitat en la diversitat per donar testimoni a tots l'amor ". 


