Martin Luther King nasceu nos Estados Unidos, em Atlanta,
no dia 15 de janeiro de 1929. Formou-se em Teologia e foi
convertido em pastor. Desde jovem, Martin Luther King
tomou consciência da situação da segregação social e racial
em que viviam os negros de seu país. Os seus discursos
estavam focados na luta pelo reconhecimento dos direitos
civis dos negros norte-americanos, com métodos pacíficos,
inspirado na figura de Gandhi.

Em 1957, Martin Luther King fundou a Conferência da
Liderança Cristã do Sul e passou a organizar campanhas pelos
direitos civis dos negros. Nos anos 60, os negros passaram a
poder frequentar os parques públicos, as bibliotecas, a
poderem sentar-se nas filas da frente dos autocarros. Mais
tarde, conseguiu implementar uma lei que garantiu que o
direito ao voto não fosse negado a pessoas negras.

A 14 de outubro de 1964, tornou-se a pessoa mais jovem a receber
o Nobel da Paz. Com 39 anos de idade, Martin Luther King foi mortalmente atingido com um tiro por um racista. Em 1986, foi decretado
nos Estados Unidos feriado nacional, sempre na terceira segunda-feira
do mês de janeiro para homenagear Luther King, o mais importante
líder do movimento dos direitos civis dos negros nos Estados Unidos
e no Mundo.

Algumas mensagens de Martin Luther King
“Aprendemos a voar como pássaros e a nadar como peixes,
mas não aprendemos a conviver como irmãos.”
“O que vale não é o quanto se vive; mas como se vive.”
“A liberdade jamais é dada pelo opressor, ela tem que ser
conquistada pelo oprimido.”
“O homem que não está disposto a morrer por uma causa
não é digno de viver.”

“Suba o primeiro degrau com fé. Não é necessário que você
veja toda a escada. Apenas dê o primeiro passo.”
“A inteligência e o caráter são os objetivos da verdadeira
educação.”
“O amor é a única força capaz de transformar um inimigo em
amigo.”
“Eu tenho um sonho que, um dia, meninos e meninas negros e
brancos vão unir as mãos como irmãos.”

Fontes bibliográficas

KING, Martin Luther. Eu tenho um sonho: Lisboa: Editorial Bizâncio, 2003.
CARSON, Clayborne (2018). Martin Luther King. Disponível em https://www.suapesquisa.com/biografias/luther_king.htm.
[Consultado em 10/01/2019].
CAETANO, Filipe (2016). 50 anos da morte de Martin Luther King.
Disponível em https://tvi24.iol.pt/dossier/50-anos-da-morte-de-martin-luther-king/5ac3babf0cf29778fd1ea9bd. [ Consultado
em 10/01/2019].
UNIDOS PELOS DIREITOS HUMANOS (2018). Defensores dos Direitos Humanos Martin Luther King, Jr. (1929–1968). Disponível
em https://www.unidosparaosdireitoshumanos.com.pt/voices-for-human-rights/martin-luther-king-jr.html. [Consultado em
9/01/2019].

