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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 tretze idiomes i  es distribueix a 20 països.  

 

 

Necessitem llum 

 

      «Poc després del naixement de la Mariana, els metges van diagnosticar-li 
una lesió cerebral. Mai podria parlar ni caminar. Vam sentir que la vida ens demanava 
que l’estiméssim així com era i confiéssim», escriu l’Alba, jove mare brasilera. I 
continua: «Va viure amb nosaltres quatre anys i va deixar a tothom un missatge 
d'amor. Mai vam sentir dels seus llavis les paraules "mama" o "papa", però en el silenci 
ens parlava amb els ulls, que tenien una llum resplendent. No li vam poder ensenyar a 
fer els primers passos, però va ser ella qui ens va ensenyar a fer els primers passos en 
l'amor, a renunciar a nosaltres mateixos per estimar. La Mariana va ser per a tota la 
família un regal que podríem resumir en una frase: l'amor no s'explica amb paraules». 

És el que succeeix també avui a cadascú de nosaltres: davant de la impossibilitat 
de governar tota la nostra existència tenim necessitat de llum, encara que només sigui 
un tènue besllum que mostri el camí de sortida, quins passos donar avui cap a una 
nova vida. 

La foscor del dolor, de la por, del dubte, de la solitud, de les circumstàncies 
adverses que frustren els nostres somnis, és una experiència que es viu en tots els 
punts de la terra i en tota època de la història de la humanitat. 

És en la consciència de la nostra fragilitat quan podem obrir el nostre cor per, 
sense perdre l'esperança, acollir en la nostra vida l'amor. És precisament aquest el 
moment oportú per a fer-ho, de manera que, al no replegar-nos sobre nosaltres 
mateixos, experimentem la llibertat de compartir amb els altres la nostra llum i la 
nostra esperança. 

Tal com escrivia Chiara Lubich, el camí de les tenebres a la llum, del jo al 
nosaltres, és una invitació a revifar la confiança en l'amor que tot ho pot. Em trobo 
amb una persona? He de creure que a través d'ella la vida vol dir-me alguna cosa. Em 
dedico a una feina? També aquí segueixo tenint l'oportunitat d'estimar. Arriba un 
dolor? Una alegria? Crec que també l'amor es fa present. Amb l'amor, que sento en mi 
i al meu costat, puc portar tota preocupació, tota prova de la meva vida. Com revifar 
aquesta certesa? Alimentant aquest amor entre nosaltres. Unint-nos en l'amor 
recíproc amb tots els que viuen la IDEA DEL MES i compartint les experiències, 
comprovarem els fruits d'aquest amor concret: alegria, pau, llum, coratge. 


