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Romandre en l'amor dona molt de fruit
Cada any moltes persones amb conviccions diferents respecte a la seva fe i
creences, es posen d'acord per, durant un període de temps determinat, treballar més
intensament en generar llaços de fraternitat entre ells.
Buscant allò que ens uneix, podem canviar el món, creant comunió, fraternitat i
solidaritat. És l'experiència d'un grup que, a Espanya, viu la IDEA DEL MES. Des de fa
alguns anys se senten animats a bregar per la fraternitat i a construir ponts en
nombrosos àmbits quotidians.
En el nostre món dividit per les idees se'ns convida a viure i actuar, posant
atenció en el que ens uneix malgrat la nostra diversitat. Farem així com milers de
persones que, precisament en aquests dies especials, s'han proposat el mateix.
Aquesta actitud, després, es pot prolongar tot l'any i tota la vida. Les nostres divisions
són una ferida greu que necessita ser sanada, en primer lloc, mitjançant la compassió i
després amb el compromís per conèixer-nos, apreciar-nos i junts donar testimoni que
el diàleg és possible.
Un pas segur per caminar en aquest sentit és romandre en l'amor. Un amor que
ens porta a atendre amb delicadesa, amb generositat i desinterès les necessitats de
cada persona amb la qual compartim una part petita o gran de la nostra jornada. I això
pot donar "molt de fruit".
Ressonen molt actuals les paraules de Chiara Lubich pronunciades a Ginebra a
l'octubre de 2002: "Quanta necessitat d'amor hi ha al món! (...) Hem entès que el
temps present reclama amor de cadascú de nosaltres". Un amor que, si és recíproc,
porta com a fruit el testimoni de la fraternitat, i recompon situacions doloroses que, de
vegades, porten molts anys enquistades.
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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.

