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Nesta edição, Khalil e seus amigos 
enfrentam uma batalha importante contra 
a contaminação do meio ambiente e a 
preservação dos recursos naturais. Isso 
nos leva a uma importante reflexão: mais 
do que fazer a sua parte individualmente, 
é preciso conscientizar quem está ao seu 
redor.

Estamos vivendo a era da globalização, com muitos avanços tecnológicos e fácil 
acesso aos aparelhos eletrônicos. Toda essa inovação pode nos afastar das coisas 
mais simples que a natureza nos proporciona de graça.

Apesar da rapidez com que o mundo se desenvolve, muitas pessoas ainda carecem 
de recursos básicos de saúde, saneamento básico e moradia. Então, por que não 
utilizar a tecnologia a favor das causas humanitárias e sustentáveis? 

Isso é o que a UAE Water Aid Foundation (Suqia) faz. A Fundação oferece soluções 
inovadoras e sustentáveis para levar água limpa e saudável às comunidades carentes 
ao redor do mundo. São mais de mil projetos que consistem em purificação de água, 
implantação de estações de esgoto, construção de poços artesianos, além de investir 
em ações de incentivo para conscientizar milhares de pessoas.

A Suqia e a Fundação Mohammed bin Rashid Al Maktoum desenvolvem o “Prêmio 
Global da Água”, que encoraja jovens como você a propor soluções inovadoras e 
sustentáveis para fornecer água potável a todos que precisam.

A crise global da água pode parecer distante da sua realidade, mas não é. De acordo 
com as pesquisas feitas pela organização Water (water.org), no Brasil, mais de 20 
milhões de crianças vivem sem acesso a saneamento básico.

Já imaginou como seria viver assim? Por isso é tão importante falar sobre a 
preservação do meio ambiente e valorizar o acesso aos recursos básicos.

Para você pode ser apenas um copo d’água. Para outras crianças, pode ser uma vida 
melhor. O futuro está nas mãos de jovens como o Khalil e seus amigos e também nas 
suas, que está lendo isso agora. 

UAE Water Aid Foundation 

Caro Leitor,  
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Olívia Tácito Alves
7 anos - Indaiatuba / SP

Nariman Husein 
El Saifi 
9 anos - Diadema / SPPedro Henrique 

Mercedes 
4 anos - Louveira - SP









N.O 06 – AGOSTO 2020

CONHEÇA O ISLAM EDITORA

Diretor-Presidente: Mohamed Hussein El Zoghbi
Vice-Presidente: Ali Hussein El Zoghbi
Diretor Executivo: Ahmed Hussein El Zoghbi
Direção de Comunicação: Carlos Dias  
Direção de Projetos: Ahmed Khalaf / Delduque 
Martins

EDITORIAL

Editor Líder: Carlos Dias
Editora Assistente: Jaqueline Souza
Tradução: Abdo Mourad
Designers: Adriano Cardoso e Carol Ponsoni
Revisores: Cristina Thomaz e Jaqueline Souza

CERTIFICAÇÃO RELIGIOSA 
Sheikh Essadik Otomani

CERTIFICAÇÃO ACADÊMICA 
Luiz Henrique Souza da Silva 

DISTRIBUIÇÃO
Distribuído em todo país pela FAMBRAS – Federação 
das Associações Muçulmanas do Brasil

Khalil é uma publicação da editora CONHEÇA O ISLAM 
que pertence ao Grupo FAMBRAS.

Esta revista foi impressa pela Porto Real Gráfica Ltda.

HISTÓRIAS EM QUADRINHOS 

A história e personagens desta 
revista são de propriedades 
da FAMBRAS e publicadas 
sob licença. Esta edição em 
particular foi realizada pelo 
estúdio “Dois Traços”. As 
histórias, personagens e nomes 
apresentados nesta revista, 
bem como suas distintas 
semelhanças, salvo quando 
indicado, são de uso particular 
da FAMBRAS. É proibida a 
reprodução total e parcial ou 
divulgação comercial sem a 
autorização prévia e expressa 
dos idealizadores.

DESENHO
Malika Dahil
ROTEIRO / STORYBOARD
Romahs Mascarenhas
COLORISTA / DESENHO
Eunuquis Aguiar
EDITORAÇÃO GRÁFICA
Helcio Ferreira Júnior / João Pessoa de Sena






