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Gibran Khalil Gibran, o homem 

José A. Lopes 

Gibran Khalil Gibran1 nasceu no dia seis de dezembro de 1883 

em Becharré2, às sombras dos Cedros considerados sagrados do 

Líbano. Entretanto, viveu a maior parte de sua vida na cidade de 

Boston, Nova Iorque. Gibran é chamado pelos inúmeros estudiosos 

de “O Religioso”, “O Filósofo”, “O Herege”, “O Místico”, “O Rebelde”, 

“O Sereno” etc. No entanto, qual seria a razão e a explicação para 

um homem, ao qual são atribuídas tantas características, e que suas 

obras foram consideradas perigosas e revolucionárias para a 

juventude libanesa? 

Gibran sabia transmitir ensinamentos sagrados com a pessoa 

de Jesus Cristo, filho do Homem. O Profeta, o maior Best-Seller de 

todos os tempos, de todas as obras de Gibran, tem sido, ainda, 

vendido e lido por milhões de leitores em busca de sabedoria e 

conhecimento do Sagrado. Entretanto, Gibran rebelou-se contra a 

religiosidade e os costumes de sua época. Sonhava construir uma 

sociedade mística e pacífica ao ver que seu povo era explorado pelo 

clero religioso, da qual sua família pertencia, os maronitas; ou seja, a 

Igreja Maronita[3] e o Santo Maron? 

                                                             
1
 Gibran Khalil Gibran ou Kahlil Gibran, por que mudou o nome? “O nome de Gibran foi dado segundo a 

tradição árabe, com referencia ao seu avô, Gibran. Seu nome completo era Gibran Khalil Gibran. O 
Primeiro nome era o seu, o segundo de seu pai e ultimo o do seu avô, que geralmente era usado com 
sobrenome. Era esse o nome que assinava em árabe. Em inglês, no entanto, usava Kahlil Gibran. Sua 
professora de inglês no Quincy Public School de Boston, escola que frequentou entre 1895 e 1897, 
achava estranho que seu nome fosse igual ao ultimo. Por sugestão dela, Gibran tirou o primeiro nome e 
modificou a grafia do segundo para KAHILL ao invés de KHALIL, que em árabe significa “o bom 
companheiro”. O alfabeto romano não inclui a letra árabe Khaa. Devido a dificuldade pelos americanos 
para pronunciar seu nome Gibran resolveu modifica-lo. Além disso, achou que do segundo modo a 
pronuncia e grafia pareciam mais sofisticadas.”  M.S. DAOUDI, pag.24, 1982 – O VALOR DE KAHLIL 
GIBRAN, Editora RECORD. 
2 Cidade situada na montanha do Líbano, entre as florestas de Cedros milenares. 
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Os estudiosos de Gibran afirmam que ele deixou o Líbano não 

por força do governo libanês, mas expulso pelo Sultão da Turquia, 

que temia esse Gibran revolucionário, que poderia causar danos 

devido à sua influência dos costumes ocidentais e do seu pensamento 

democrático na forma de governo. Isso causaria incômodo ao 

governo dominante turco otomano sobre o Líbano. 

 


