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LA IDEA DEL MES, basant-se en 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. 

 

  

Confiar en l'amor    

 

      Davant les tribulacions, les dificultats físiques inesperades, les complicacions en 
les relacions familiars i socials, és important tenir una idea clara: confiar en l'amor. 

      Això ens obre una perspectiva nova: descobrim que l'amor és possible sempre i 
és important prendre la iniciativa. Per més accidentat i marcat per errors que estigui 
el nostre camí, per més fragilitats i desil·lusions que experimentem, optar per l'amor 
concret té un gran valor.  

      Com viure, llavors, aquesta nova IDEA DEL MES? Manifestant tota la nostra 
confiança en que, tot i estar en situacions límit, l'amor ho pot tot. Aquesta actitud 
no ens descàrrega de les nostres responsabilitats, no ens dispensa de fer tota la 
nostra part. Però quan la nostra confiança es posa a prova, el desafiament és 
correspondre i poder superar els obstacles. Aquesta certesa ens permet també ser 
portadors de llum i pau, "tocant" amb tendresa a qui pateix, al necessitat, a qui 
passa per la foscor, pel desconcert. 

      Així va ser per a una mare de Veneçuela que va trobar la força de perdonar: "A la 
desesperada recerca d'ajuda vaig participar en una reunió sobre com viure l'amor, 
on vaig sentir comentar frases tan provocadores com: 'Feliços els qui treballen per la 
pau' o ' Estimeu els vostres enemics '. Com podia jo perdonar qui havia matat el meu 
fill? Però mentrestant, havia entrat en mi una llavor i finalment ha estat més forta 
la decisió de perdonar. Ara puc considerar-me realment algú que confia en l'amor. 
Recentment he estat cridada per fer un acarament amb l'assassí del meu fill, que 
havia estat detingut. Va ser dur, però va passar una cosa extraordinària. Al meu cor 
no hi havia ni odi ni rancor, només un sentiment de compassió i la intenció de confiar 
sempre en l'amor ".  


