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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.  

                                                           
Donar-nos ànim els uns als altres 

Què queda després de la nostra mort? Com fer per deixar un llegat positiu a la humanitat? 

Proposem viure el nostre dia a dia d'acord amb l'amor, treballant amb honestedat i 

construint una comunitat fraterna. L'amor fa germinar la llavor de bondat que està en el cor 

humà. És una llavor d'esperança que creix en la interioritat i floreix en l'amor recíproc. És un 

estímul a combatre les males llavors de l'individualisme i de la indiferència que provoquen 

aïllament i conflictes, un estímul a portar els pesos els uns dels altres i donar-nos ànim 

recíprocament. Es tracta d'una IDEA simple, que tots podem comprendre i posar en pràctica, 

però que pot revolucionar les nostres relacions personals i socials. 

És un consell preciós que ens ajuda a descobrir la veritat fonamental de la fraternitat, arrel 

de moltes cultures. Així ho expressa el principi de la filosofia bantu i l'Ubuntu africà: "Jo soc el 

que soc gràcies a allò que nosaltres som". 

Aquest va ser el pensament guia de l'acció política a Sud-àfrica del gran líder Nelson 

Mandela, que afirmava: "Ubuntu no vol dir deixar de pensar en un mateix, sinó més aviat 

plantejar-se la pregunta 'vull ajudar la comunitat que tinc al meu voltant?'” 

Diu Chiara Lubich que podem viure aquesta IDEA “tractant de créixer en l'amor recíproc a 

les nostres famílies, al nostre ambient de treball, a les nostres comunitats o associacions ... Es 

requereix de nosaltres una caritat generosa, és a dir una caritat que sàpiga superar les mesures 

mediocres i les diferents barreres que neixen del nostre subtil egoisme. N’hi haurà prou a 

pensar en certs aspectes de la caritat (tolerància, comprensió, acolliment recíproc, paciència, 

disponibilitat al servei, misericòrdia davant de les reals o presumptes mancances del nostre 

proïsme, el compartir els béns materials) per descobrir moltes ocasions per posar-la en 

pràctica. A més, si en la nostra comunitat hi ha un clima d'amor recíproc, el seu calor s'irradiarà 

inevitablement cap a tots i així tothom veurà el seu atractiu i fàcilment, gairebé sense adonar-

se'n, s’hi sentiran involucrats fins a sentir-se part d'una mateixa família. 

Amb aquest esperit, a la ciutat de Palerm, a Itàlia, va sorgir un grup d'assistència mèdica 

multidisciplinària, psicològica i d'infermeria a disposició dels més pobres de la ciutat. Ens 

expliquen que són un grup de metges i personal sanitari de diverses conviccions, que intenten 

reconèixer en cada persona a un germà o una germana, particularment en els que pateixen 

malalties i que no poden accedir a un tractament. Entre les persones que assisteixen n’hi ha 

algunes que estan afectades per malalties greus, o addictes al joc i a internet. Ofereixen ajuda 

professional en els llocs on actuen enriquint centres de salut ja existents en el lloc. Per 

mantenir-se connectats han creat un xat de referència a WhatsApp, una pàgina Facebook i una 

xarxa de correus electrònics. Si bé ha nascut fa poc, aquest grup treballa sobretot amb les 

persones immigrants, en particular amb la comunitat ghanesa que hi ha a la ciutat. Un grup 

nombrós amb el que experimenten l'alegria d'ajudar-se com a germans. 


