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Em meados de 2017, quando tivemos a 
ideia de criar o gibi Khalil para lançarmos na 
Bienal Internacional do Livro de São Paulo 
não imaginamos que seu lançamento tomaria 
tais proporções, chegando a escolas, fóruns e 
conscientizando não só as milhares de crianças 
alcançadas como seus pais, tios e amigos 
próximos. Enfim, uma gama de pessoas que 
hoje podem entender um pouco mais que o 
Islam é uma religião que busca somente a paz.  

Hoje, em 2019, depois de seu grande sucesso, 
tenho o orgulho de anunciar a segunda edição 

do gibi Khalil. Dessa vez, o jovem menino levará a importância de respeitar todas 
as religiões e passará por grandes aventuras. O menino ensinará sobre uma coisa 
muito chata, que chamamos de intolerância. 

Você sabe o que é isso? 

Intolerância é quando não aceitamos o que os outros fazem, desejam ou como eles 
são e não os tratamos bem por suas escolhas serem diferentes das nossas. Quer 
saber como é isso? No mundo todo, existem muitas religiões e crenças. Entretanto, 
todas elas devem ser respeitadas e seus membros têm os mesmos direitos que você 
e eu, porque são, acima de tudo, seres humanos. 

Quando alguém maltrata ou faz piadas com a religião do outro, está causando 
a intolerância religiosa. E isso é muito, muito chato. É algo que ninguém 
deve fazer com outra pessoa, porque pode magoá-la profundamente. 

A Federação das Associações Muçulmanas do Brasil – FAMBRAS está completando 
40 anos em 2019. Essa entidade foi fundada pelo meu pai, o Hajj Hussein Mohamed 
El Zoghbi, que trouxe ao Brasil uma vontade enorme de unir o povo muçulmano, para 
que todos pudessem viver em harmonia, sem intolerância. 

Ele conseguiu muitos avanços e, atualmente, temos orgulho em manter viva sua 
memória, ajudando pessoas de todas as religiões, assim como o menino Khalil.  
Para isso eu desejo uma ótima leitura e que desfrutem dos aprendizados que 
dispusemos aqui sobre nossa tão amada religião.

Mohamed Hussein El Zoghbi
Presidente 

Federação das Associações  
Muçulmanas do Brasil - FAMBRAS 

Caro Leitor, 
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O menino Khalil tá de volta. Amável, destemido e 
inteligente, com uma alegria de viver incomum e um 
coração do tamanho do mundo, do tamanho de um 
mundo que ele insiste em tornar melhor. Mais uma vez vamos 
ver o nosso amigo diante de um monstro real e terrível: 
o preconceito. Essa coisa ruim que cresce imensamente 
quando alimentada por poções de ignorância e medo, e 
sai por aí espalhando injustiça e outros tantos sentimentos 
e atitudes ruins. Venha acompanhá-lo por mais uma 
aventura cheia de coragem, descobertas e crescimento, 
ajudando a mãe a vencer o preconceito no trabalho e 
combatendo as garras desse monstro na escola e ruas do 
bairro, sempre ao lado dos verdadeiros amigos.

Então é isso, Khalil tá de volta e veio pra ficar. Te ensinando 
que a cor da pele, a religião ou a classe social de alguém 
não deve ser mais importante que o brilho dos seus olhos e 
o tamanho do seu sorriso.

Romahs Mascarenhas, o roteirista.


