
MAHATMA GANDHI 

Mohandas Karamchand Gandhi naceu o 2 de 

outubro de 1869 na India. Converteuse nun dos 

máis respectados líderes espirituais e políticos do 

século XX. Axudou á liberación do pobo indio do 

goberno colonial inglés a través da resistencia 

pacífica. Os indios o chamaron Mahatma que 

significa “Alma grande”. 

Estudou leis en Londres. Máis tarde coñeceu, ó 

aceptar un contrato de traballo en Sudáfrica, a 

situación de discriminación racial dos 150.000 

compatriotas que residían alí. Loitou polos dereitos 

do pobo indio nesta zona de África cun método 

baseado na resistencia, isto é, unha protesta non 

violenta. 

Retornou á India en 1915. En 1920 proclamou unha 

campaña de non cooperación co goberno inglés. 

Todas as rúas do país paralizáronse mediante 

sentadas de cidadás que non se levantaron. 

Gandhi levou unha vida do máis humilde. Vestía 

como as clases máis baixas e a súa alimentación 

baseábase en vexetais, zumes de froita e leite de 

cabra. 

Foi arrestado varias veces e realizou folgas de 

fame. 

En 1944 o goberno británico aceptou otorgar a 

Independencia da India. 

O 30 de Xaneiro de 1948, mentres se dirixía ao seu 

habitual rezo da tarde, Gandhi foi asesinado por un 

membro dun grupo extremista hindú. 

 “ Son musulmán, son boxeador, un home que busca a 

verdade. Non estaría representando o Islam se fose un 

terrorista. Todo o mundo debe coñecer a verdade: Islam é 

a paz” 

Muhammad Alí, Cassius Clay (1942 ), famosísimo boxeador 

estadounidense 

* * * 

“La paz no es solamente la ausencia da la guerra; 

mientras haya pobreza, racismo, discriminación y 

exclusión, difícilmente podremos alcanzar un mundo de 

paz” 

Rigoberta Menchú (1959), líder indíxena de Guatemala, premio 

Nóbel da paz en 1992 

* * * 

“Cando me preguntaron sobre algunha arma capaz de 

contrarrestar o poder da bomba atómica, eu suxerín a 

mellor de todas: a paz.” 

Albert Einstein (1879-1955), científico alemán premio Nobel de Fisica 

en 1921  

* * * 

“A miña meta non é obter o premio Nobel da Paz. A miña 

meta é conseguir a paz, e o meu obxectivo é ver a 

educación de todos os nenos”. 

Malala Yousafzai, premio Nobel da Paz en 2014 con 17 anos. 

 

 

 

Se estás deprimido, 

estás vivindo no pasado. 

Se estás ansioso, 

estás vivindo no futuro. 

Se estás en paz, 

estás vivindo no presente. 

Lao-Tsé (ca. s. VI  a. C.), filósofo chinés, considerado o fundador do 

taoísmo) 

* * * 

“Mellor que mil palabras baleiras, unha palabra que traia 

paz.”  

Buda Gautama (ca. s. VI a. C. fundador do budismo) 

* * * 

“Se non estamos en paz con nós mesmos, non podemos 

guiar os outros na busca da paz” 

Confucio (s. VI-V a. C), filósofo chinés 

* * * 

“Para ser feliz hai que vivir en guerra coas propias 

paixóns e en paz coas dos demais” 

Séneca (s. I d. C.), filósofo, escritor e político. 

 

 

 

 

 



LIBROS E PELICULAS  

SOBRE A PAZ 

 

 

Martin Luther King, Jr.  

 "Tengo un sueño" 

DISCURSO EN WASHINGTON, D.C. 

[…]Hoy les digo a ustedes, amigos míos, 

que a pesar de las dificultades del 

momento, yo aún tengo un sueño.  […] 

¡Hoy tengo un sueño! 

Sueño que algún día los valles serán 

cumbres, y las colinas y montañas serán 

llanos, los sitios más escarpados serán 

nivelados y los torcidos serán 

enderezados, y la gloria de Dios será 

revelada, y se unirá todo el género 

humano. 

Esta es nuestra esperanza. Esta es la fe 

con la cual regreso al Sur. Con esta fe 

podremos esculpir de la montaña de la 

desesperanza una piedra de esperanza. 

Con esta fe podremos trasformar el sonido 

discordante de nuestra nación, en una 

hermosa sinfonía de fraternidad. Con esta 

fe podremos trabajar juntos, rezar juntos, 

luchar juntos, ir a la cárcel juntos, 

defender la libertad juntos, sabiendo que 

algún día seremos libres. […] 

28 de agosto de 1963 

IES Monelos. Curso 2015-2016 

30 DE XANEIRO: 

DÍA ESCOLAR  

DA NON VIOLENCIA  
E A PAZ 

 
 

 

Esta xornada celébrase desde 1964 e está 

recoñecida pola ONU desde 1993. Nesta 

data conmemórase a morte de Mahatma 

Gandhi, líder nacional e espiritual da India, 

asasinado a tiros en 1948 por un integrista 

hindú. 

 


