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LA IDEA DEL MES, basada en la Paraula de Vida del Moviment dels Focolars, va sorgir a Uruguai en el context del diàleg entre persones de 
diverses, 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 tretze idiomes i es distribueix a més de 25 països. 
 

 

L'amor: una roca on recolzar-nos 

 
Que n'és d'actual la necessitat d'estabilitat i de pau! També nosaltres, personalment i 
col·lectivament, estem travessant moments foscos de la història que amenacen d'esclafar-
nos sota el pes de la incertesa i de la por pel futur. 

Què podem fer per superar la temptació de deixar-nos abatre per les dificultats del present 
tancant-nos en nosaltres mateixos i cultivant sentiments de sospita i desconfiança envers els 
altres? 

Una possible resposta és «renovar» abans que res, amb coratge, la nostra confiança en què 
l'amor ho pot tot. A això ens anima haver experimentat el suport d'una mà amiga, la 
presència d'algú que es fa proper i que comparteix amb nosaltres el camí de la vida tot i que 
aquest es fa fosc, tortuós i costerut. 

Aquesta convicció no vol dir quedar-se esperant passivament. És més, demana treballar 
activament per ser protagonistes creatius i responsables de la construcció d’una «ciutat 
nova» fundada sobre la llei de l'amor recíproc. Una ciutat amb les portes obertes, que acull 
tothom, sobretot els pobres i oprimits. I en aquest camí estem segurs de trobar com a 
companys molts homes i dones que conreen al cor els valors universals de la solidaritat i de 
la dignitat de cada persona, respectant també el cosmos, la nostra «casa comuna». 

Al poble murcià d'Aljucer (Espanya), tota una comunitat està compromesa a construir 
relacions de fraternitat mitjançant formes de participació oberta i inclusiva. Expliquen: «A 
l’estiu del 2008 vàrem fundar una associació cultural amb l’objectiu de fer diferents activitats, 
tant per iniciativa nostra com a través de la col·laboració amb altres associacions del territori, 

per promoure espais de diàleg i projectes humanitaris internacionals. 

Per exemple, des de l’inici hem promogut un sopar solidari anual per al projecte “Fraternitat 
amb Àfrica”, que té com a finalitat finançar bosses d’estudi per a joves africans que es 
comprometin a treballar en els seus països almenys durant cinc anys. Són sopars que 
apleguen unes dues-centes persones i també  hi col·laboren botigues i altres associacions. 

Estem satisfets de treballar des de fa anys amb una altra associació. Junts organitzem un acte 
anual, obert a personatges del món de la cultura, música, pintura i literatura, però també a 
exponents del món de la política, l’economia i la medicina. És l’ocasió per a tots ells de 
compartir experiències de vida i les motivacions més profundes de les seves accions». 

Estem a les portes del Nadal. Celebrem-la sent constructors de fraternitat. L´amor que 
donem ens alliberarà de límits i esclavituds i farà esclatar una revolució d´amor capaç de 
transformar el teixit social del qual formem part. 


