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LA IDEA DEL MES, basant-se textos de Letizia Magri, va sorgir a Uruguai en el context del diàleg entre persones de diverses conviccions 
religioses i no religioses amb el lema "construint diàleg". La finalitat d'aquesta publicació és contribuir i promoure l'ideal de la fraternitat 
universal. Actualment LA IDEA DEL MES es tradueix a dotze idiomes i es distribueix a més de 25 països. 

 

 

 Tenir compassió de mare 

 

      La grandesa de l'amor té una característica que, certament, podria ser descrita en 
una expressió: la compassió. És el tret maternal de l'amor que s'ocupa de la cura de les 
seves criatures, les anima, les consola, les acull sense defallir mai. Una fita que pot 
semblar gairebé impossible, inabastable, fora de la relació d'una mare amb el seu fill. 

      Segurament al llarg de la nostra vida hem experimentat la compassió envers 
nosaltres. En algun moment ens hem pogut sentir estimats, perdonats, tractats com 
amics precisament pels que hem tractat com enemics. Descobrim amb sorpresa que,  
gràcies a l’amor, s’han guanyat el nostre cor. 

      Aquesta IDEA DEL MES ens convida a una veritable revolució en les nostres vides: 
cada vegada que ens trobem davant d'una possible ofensa podem evitar el camí del 
rebuig, del judici inapel·lable i de la venjança, i triar el del perdó i la misericòrdia. 

      Es tracta no tant de practicar un deure pesat sinó més aviat de percebre la 
possibilitat de passar de la mort de l'egoisme a la vida de la comunió, que ofereix a tots 
una segona oportunitat i obre horitzons d'esperança. 

      Aquesta elecció ens permetrà també preparar el terreny per a relacions fraternes, 
de les quals pot néixer i créixer una comunitat humana finalment orientada a la 
convivència pacífica i constructiva. 

      Suggeria Chiara Lubich: "... la misericòrdia és precisament l’última expressió de 
l'amor, de la caritat, la que la completa i la fa perfecta. […]. Mirem, doncs, de viure en 
cada relació nostra aquest amor pels altres en forma de misericòrdia! La misericòrdia 
és un amor que sap acollir cada proïsme, especialment el més pobre i necessitat. Un 
amor que no mesura, que és abundant i universal, concret. Un amor que tendeix a 
suscitar la reciprocitat, que és la finalitat última de la misericòrdia, sense la qual només 
hi hauria justícia, que serveix per generar la igualtat però no la fraternitat. […] Malgrat 
que sembli difícil i ardu, preguntem-nos davant de cada proïsme: com es comportaria 
la seva mare amb ell? ". 

  


