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   A GUERRA DOS CEM ANOS  
  

Meus queridos amigos, bom dia. Segunda-
feira, mais uma semana de trabalho começa. 
O dia 24 de maio de 1337 é tido pelos 
historiadores como o início da chamada 
GUERRA DOS CEM ANOS. Os franceses 
acusavam os ingleses pelo desenvolvimento 
de uma política intervencionista, enquanto 
que os ingleses proclamavam-se legítimos 
possuidores da Aquitânia e Flandres. Desse 
conflito, travado entre os reis Filipe VI e 

Eduardo, iniciou-se a guerra.  
  

No ano de 1883, num pequeno vilarejo ao 
sul da Espanha, os moradores de Lijar 
ficaram furiosos quando tomaram 
conhecimento que o rei espanhol Alfonso XII, 
na oportunidade em que visitava Paris, foi 
vaiado, insultado e até atacado fisicamente 

por parisienses. Em resposta a afronta, o 
prefeito do vilarejo, Dom Miguel Garcia Saez, contando com o apoio dos 
poucos mais de 300 moradores de Lijar, declararam guerra contra a França 
em 14 de outubro.   

  
Estranhamente nenhum tiro foi dado e nenhuma morte 

aconteceu durante o confronto, mas os moradores de Lijar não mantinham 
mais qualquer relação de amizade com os parisienses. Esse confronto durou 93 
(noventa e três) anos, até quando, em 1976, o rei Juan-Carlos resolveu fazer 
uma viagem à Paris e durante sua estada fora muito bem tratado pelos 
parisienses. Alguns anos depois desse episódio, mais precisamente em 1981, o 
então prefeito de Lijar resolveu reatar relações com os parisienses, fazendo 
cessar as hostilidades definitivamente.   

  
Em 1325, na Itália, os estados independentes de Modena e 

Bologna declararam guerra entre si. Esse conflito durou 12 (doze) anos e o 
motivo: um barril de carvalho. Tudo começou quando uma tropa de soldados 
de Modena adentrou em Bologna e furtou um barril de carvalho. Mesmo após 
doze longos anos de conflito, Bologna não conseguiu recuperar o barril 
surrupiado e, nos dias de hoje, ele se encontra exposto na torre do sino de 
Modena.  

  
Francisco Solano Lopez, presidente do Paraguai, era um 

aficionado admirador de Napoleão Bonaparte. Ele se enxergava como um 
grande comandante das forças armadas do seu país, mas faltava-lhe algo: uma 
guerra. Para resolver esse problema, em 1864 ele resolveu declarar guerra 
contra o Brasil, a Argentina e o Uruguai. Como resultado o Paraguai quase 
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sumiu do mapa e cerca de 90% da população masculina morreu, numa guerra 
que durou 6 anos e, sem uma justificativa aparente, vitimou quatrocentas mil 
pessoas.  

  
Somos assim, por um barril de carvalho, ou mesmo uma vaidade 

não satisfeita, somos capazes de cometer atrocidades.  
  
Jesus Cristo veio a este mundo e curou os enfermos, libertou as 

pessoas de espíritos malignos e sua mensagem era repleta de amor e 
esperança. No entanto, os sacerdotes, os religiosos da época, não 
economizaram esforços para matá-lo. Qual a ameaça que o Filho de Deus 
representava para esses religiosos? Qual o “barril de carvalho” que fora 
furtado dos sacerdotes de modo a que eles declarassem “guerra” a Jesus?  

  
Os religiosos da época de Jesus viviam uma religião fria, 

inflexível, ritualística e, mais do que tudo, dominadora. Eles se consideravam 
o elo entre o povo e Deus, a única possibilidade daquele povo pecador receber 
o perdão divino.  

  
Veio Jesus e, em absoluta ameaça a posição dos religiosos, 

apresentou-se como único caminho entre os homens e Deus. À medida que o 
Filho de Deus realizava maravilhas, todo o povo voltava suas atenções 
exclusivamente a Ele, oportunidade em que a “religião institucionalizada” 
passou a gritar no objetivo de recuperar o seu status.  

  
Embora por inúmeras vezes tenham buscado diminuir a atuação 

de Jesus, procurando testá-lo perante o povo, para que caísse em contradição 
(Mateus 16:1; Mateus 22:18; Mateus 22:35; Marcos 12:15; João 8:6), sempre 
foram superados com respostas firmes do Mestre.  

  
Não conseguindo vencê-Lo com argumentos, restava a esses 

religiosos mata-lo. E, como todos nós sabemos, o intento deles foi, até certo 
ponto, exitoso, dado que conseguiram que o Salvador fosse condenado a 
morte de cruz.  

  
Todavia, o apóstolo Paulo nos fala de uma outra guerra que, 

desconfio, é a razão de todas essas que vimos. É uma guerra cotidiana que nos 
acompanha dia após dia: A GUERRA CONTRA A CARNE. Vejamos o que ele diz 
em Gálatas 5:17-21: “Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito; e o 
Espírito, o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de 
modo que vocês não fazem o que desejam. Mas, se vocês são guiados pelo 
Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: 
imoralidade sexual, impureza e libertinagem; idolatria e feitiçaria; ódio, 
discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja; embriaguez, 
orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os 
que praticam essas coisas não herdarão o Reino de Deus.”  
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“Faça guerra contra os seus pecados e semeie na terra do 
Espírito” (Rennan Dias). Essa é a nossa luta. E a sua duração? Pode até chegar 
aos cem anos, com muito enfado e canseira, mas somente cessará ao findar 
de nossos dias.  

  
Que neste novo dia possamos seguir firmes no “bom combate da 

fé”, “tomando posse da vida eterna para a qual fomos chamados e 
confessamos na presença de muitas testemunhas” (1ª Timóteo 6:12).  


