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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. 

 

 

 Buscar junts el camí  

 

 Quan a la vida tenim la sensació d'estar envoltats de perills i amenaces, sentim 
un neguit que ens empeny a buscar el camí que ens porti a un lloc segur. Succeeix el 
mateix després d'haver recorregut els camins de la nostra presumpta autosuficiència, 
llavors, ens trobem desorientats, confosos, més conscients dels nostres límits i de les 
nostres mancances. Davant la fragilitat que experimentem, sempre podem demanar 
ajuda per retrobar l’esperança, per trobar la brúixola de la vida, i amb ella el camí cap 
el destí buscat, amb renovat impuls per viure una experiència nova. 

 Fer camí amb un altre que sabem que ens vol bé i que ens estima sense 
condicions, ens dóna la confiança per escoltar i posar en pràctica les seves propostes 
que, de ben segur, ens animaran a sortir de nosaltres mateixos i així recórrer un camí 
d'amor. Buscar junts el camí, pot ser el lema que ens acompanyi durant el dia i faci 
de cada moment, alegre o dolorós, una etapa profitosa del nostre camí. 

A Suïssa, Hedy, casada i mare de quatre fills, des de fa temps tracta de viure la 
IDEA DEL MES. Està greument malalta i sap que està arribant a la meta del seu camí a 
la terra. Compta amb la seva estimada amiga Kati que ens explica: «En cada visita, i 
també amb les persones que l’atenen, Hedy està sempre projectada envers l’altre; 
s’interessa per cadascú, tot i que ara li costi molt parlar. Agraeix a tothom per ser-hi i 
ofereix la seva experiència. És només Amor. Atrau moltes persones: amics, familiars, 
veïns. Tothom queda profundament impressionat per l’atenció que presta a cadascú i 
per la seva força».  

Chiara Lubich es preguntava, per què no fer de l'única vida que tenim un viatge, 
un viatge existencial. «També qui no té un credo religiós pot fer de la seva vida una 
obra mestra i emprendre amb rectitud un camí de compromís moral sincer. [...] El 
nostre camí exigeix que avancem cada dia. I si ens aturem? [...] ¿hem d'abandonar 
l'empresa, desanimats pels nostres errors? No, en aquests moments la paraula d'ordre 
és “tornar a començar” [...] i, sobretot, caminar junts, units en l'amor, ajudant-nos els 
uns als altres». 

 


