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Preludi musicalPreludi musicalPreludi musicalPreludi musical    

Nimm von uns Herr, du treuer Gott, BWV 101 

(Aparta de nosaltres, Senyor, Déu fidel) 

Estrenada a Leipzig el 13 d’agost de 1724 

InvocacióInvocacióInvocacióInvocació    

Crida a la lloança:Crida a la lloança:Crida a la lloança:Crida a la lloança:    

Salm 133 

HimneHimneHimneHimne “Gràcies d’aquesta aurora encesa” (206 CG) 

Lectures bíbliques:Lectures bíbliques:Lectures bíbliques:Lectures bíbliques:    

Gènesi 45, 1-15 

Romans 11, 1-2a.29-32 

Lectura de l’evangeliLectura de l’evangeliLectura de l’evangeliLectura de l’evangeli::::    

Mateu 15, 21-28 

Pregària per la il·luminacióPregària per la il·luminacióPregària per la il·luminacióPregària per la il·luminació    

Proclamació de la ParaulaProclamació de la ParaulaProclamació de la ParaulaProclamació de la Paraula    

Interludi musicalInterludi musicalInterludi musicalInterludi musical    

Vida Comunitària:Vida Comunitària:Vida Comunitària:Vida Comunitària:    

OfrenesOfrenesOfrenesOfrenes    

Que l'esperança us ompli d'alegria. Sigueu pacients en la tribulació, constants en 

l'oració. Feu-vos solidaris de les necessitats del poble sant. (Romans 12, 12-13) 

PregàriaPregàriaPregàriaPregària    

HimneHimneHimneHimne “Astre que jo miro” (48 CG) 

BenediccióBenediccióBenediccióBenedicció    

PostludPostludPostludPostludi 

Litúrgia: Marta López Ballalta i Jonathan Navarro 
Proclamació de la paraula: Josep Casanovas 
Lectures: Esther Cabrera, Marta Omaña, Alícia Pallàs, Joan Turón 
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DE CUANDO AGUANTAMOS Y TRAGAMOS SALIVA 

 

 Cuando caminamos por el valle de la sombras, todo es silencio. Un 

silencio que apena y acongoja. “¿Hay alguien ahí?”, nos preguntamos. C. S. 

Lewis escribió cuando estaba sumido en la pena, “nadie me había dicho 

nunca que la pena se viviese como miedo. No es que esté asustado, pero la 

sensación es la misma que cuando lo estoy. El mismo mariposeo en el 

estómago, la misma inquietud, los bostezos. Aguanto y trago saliva”*. 

 Cuando caminamos por el valle de las sombras, aguantamos y 

tragamos saliva. Pero es un aguante que eleva su mirada al cielo, y 

cuestiona, “¿por qué estás tan lejos de las palabras de mi clamor?”. El 

silencio es abrumador, añadiendo dolor al dolor. Seguimos sin respuesta del 

cielo. 

 Cuando caminamos por el valle de la sombras, nos sentimos 

crucificados en la pena, experimentando un superávit de dolor. No podemos 

más. Alguien, bien intencionado, nos susurra al oído que “Dios junto a la 

prueba (y ¡de qué manera somos probados!) nos dará la salida para poder 

soportar”. Pero no nos sirven las palabras, si acaso son útiles para hacer más 

ensordecedor el silencio. 

 Cuando caminamos por el valle de las sombras, nos preguntamos, 

“¿por qué Dios es un jefe tan omnipresente en nuestras etapas de 
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prosperidad, y tan ausente como apoyo en las rachas de catástrofe?”*. 

Preguntas y más preguntas… 

 Siempre será verdad que el día sucede a la noche. Pero mientras la 

pena punza nuestro corazón, la noche se hace interminable. Bien lo supo el 

legendario Job, bien lo sabemos nosotros. 

 Siento de todo corazón no tener palabras para explicar el “por qué”, 

ni el “para qué” de la pena, solo tengo silencio. Pero sé que la fe no falta, 

pues gritar a la cara de Dios es el acto de fe más auténtico. No me 

preguntéis por qué. Lo sé, lo sabe mi corazón, y eso me basta, aunque no 

aminore la pena a la hora de atravesar el valle de las sombras a pasos 

descompasados, sollozos y pensamientos que rozan ¡la blasfemia! Dios nos 

entiende, nos comprende, y, tal vez, por eso calla. 

 Esperamos ansiosamente el día en el que la pena será solo un 

recuerdo. 

 

Soli Deo Gloria 

 

Ignacio Simal 

*C. S. Lewis. Una pena en observación. Edit. Anagrama 

Lupa Protestante (publicat el 21/01/20)  

 

  

 

ANUNCIS I COMUNICACIONS 
 

FAMÍLIA CRISTIANA 

Tinguem presents a les nostres oracions els germans malalts i les persones que en 

tenen cura. Però, en les circumstàncies sanitàries en les que ens trobem, hem de 

pregar per tota la comunitat. 

Que el Senyor ens acompanyi amb l’escalf de la comunitat! 

 

LA CISTELLA SOLIDÀRIA 

Aquest mes d'Agost el "Chiringuito" funciona a mig gas en quant a tenir les portes 

obertes a la gent que passa pel carrer, però segueixen treballant molt i dur per 

tenir els locals i les reparacions que estan fent a punt. Quan obrin el setembre 

estarem a l'aguait per cobrir alguna de les seves necessitats. No els oblidem en les 

pregàries i demanem al Senyor que els segueixi ajudant en aquesta tasca tan 

dura. Gràcies atots i totes perquè sabem que no els oblideu.  

 

        

 

CANAL DE YOUTUBE 

 
Podeu veure l’emissió del culte en directe a la pàgina de Facebook a les 11h a 

https://youtu.be/_ZYfImnHF-0.  

Per aquells que desitgin veure els que ja s’han fet: 

https://www.youtube.com/channel/UCydZmry9XR0M6X8tXemJI6Q i al 

web de l’església:  

http://www.esglesiatallers.org/esglesia/cultes-a-youtube  
 


