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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.  

 

 

L'amor recíproc com a llegat. 
 
 
Al final dels seus dies, grans mestres de saviesa, conscients de la proximitat de la seva mort, 
han expressat el seu missatge de comiat. En aquest moment dramàtic i solemne, solen dir 
coses importants als seus i els confien paraules que no han d'oblidar. És el seu llegat. I els 
deixebles han de preocupar-se per seguir estant units al mestre, posant en pràctica aquesta 
herència preciosa que van saber assimilar al seu costat, en la praxi quotidiana. 

Quan el llegat és l'amor, i deixem que aquest mogui la nostra vida, experimentem que ens fa 
lleugers i lliures per caminar sense el pes inútil dels nostres interessos, dels judicis negatius, 
de cercar amb afany el nostre profit, de fer-nos la il·lusió de tenir-ho tot i tothom sota control. 
Al nostre cor també hi ha aspiracions i projectes positius però perden el seu sentit si no estan 
moguts per l'amor. I descobrim també, que darrere de les circumstàncies doloroses de la 
nostra vida, sempre hi ha l'amor. 

El fruit saborós per a qui es deixa treballar per l'amor és la plenitud de l'alegria. Una alegria 
especial que floreix també entre llàgrimes i desborda el cor per inundar el terreny circumdant. 
Petit avançament d'una vida nova, il·luminada i perenne. 

Viure la IDEA DEL MES ens porta a sortir de nosaltres mateixos per trobar amb amor els 
germans, començant pels que estan més a prop: a la nostra ciutat, a la família, a l'entorn on 
vivim. És una amistat que es transforma en una xarxa de relacions positives i que tendeix a fer 
realitat el manament de l'amor recíproc, que construeix la fraternitat. 

Chiara Lubich meditant aquestes idees va escriure que, si posem en pràctica l'amor, aquest 
ens alimenta moment per moment, fent de la nostra existència una obra renovada i de 
permanent vitalitat. Així podrem arribar a tenir pensaments i sentiments d'amor veritable, 
impregnant el món d’aquest, per mostrar a una societat, sovint atrapada en el mal i en el 
desconcert, la puresa genuïna i la transparència de l'amor. 

Aquest mes, si és possible, tractem de posar en pràctica d'una manera especial la sàvia 
màxima de l'amor recíproc. L’individu aïllat és incapaç de resistir per llarg temps les incitacions 
del món, i, en canvi, en l’amor recíproc troba l'ambient sa que és capaç de protegir el 
compromís d'amor veritable portant-lo a experimentar una existència autèntica i plena. 


