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EDITORIAL
Na distribuição de livros, se dá e se recebe muita 

misericórdia de Krishna. Quando distribuímos livros, damos às 
pessoas a oportunidade de que obtenham conhecimento sobre 
Krishna e Lhe ofereçam suas doações. O Senhor Chaitanya 
disse que o mais importante é que as pessoas possam se 
encontrar com os devotos, sadhu-sanga, e escutar os santos 
nomes e escutar sobre o Senhor: nama-kirtana, bhagavat 
sravana. É assim que se dá e se recebe muita misericórdia 
quando os devotos distribuem livros.

Quando distribuímos livros temos que ser muito tolerantes. 
Se não formos, não seremos capazes de continuar realizando 
esse serviço. Assim, se continuamos, é porque Krishna nos 
deu a qualidade da tolerância. Nada pode acontecer sem a 
Sua sanção.

Quando os devotos começam a distribuir livros, talvez 
o façam sabendo que Srila Prabhupada assim o queria, ou 
porque seus líderes ao redor do mundo estão encorajando 
esse serviço, mas geralmente não é feito pela compaixão 
pelas almas condicionadas. À medida que os devotos 
continuam praticando a consciência de Krishna e distribuindo 
livros, se tornam compassivos e querem ajudar os outros. 
Srila Prabhupada disse: “Uma pessoa é considerada boa se 
está decorada com a qualidade de ser misericordioso com 
os menos afortunados”. Assim, em alguma medida também 
recebemos a qualidade da compaixão.  

A distribuição de livros é extática. Recentemente, estava 
distribuindo livros na universidade de Dallas (EE. UU.) e uma 
jovem se aproximou muito animada:

— Na semana passada, você deu à minha amiga e a mim 
um Bhagavad-gita, e adoramos ele. Eu acabei o segundo 
capítulo. Minha amiga visitou o templo na quarta-feira e 
ficou encantada!
— E você, quando irá? — lhe perguntei.
— Vou amanhã! — respondeu. 

Enquanto isso, um estudante tinha se aproximado da 
mesinha de livros e tinha escutado nossa conversa. Quando 
a jovem foi embora, ele ficou inspirado para levar um livro e 
adquiriu o Gita. 

Quando você vai distribuir livros, recebe muito néctar de 
Krishna. A distribuição de livros é alegre. Vamos para as ruas e 
entreguemos a misericórdia de Krishna às almas condicionadas, 
e recebamos muita misericórdia de Krishna para tornar-nos 
tolerantes e compassivos. Se assim o fizermos, seremos 
capazes de saborear o néctar da distribuição de livros. 

Seu servo,
Vijaya Dasa 

Ministro de Sankirtana da ISKCON

Vijaya Dasa 
Ministro de Sankirtana da ISKCON
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Chaitanya-charitamrita, Madhya-lila 25.264 
(significado): O vaishnava tem interesse 
especial em para-upakara, em fazer o bem ao 
próximo. Prahlada Maharaja tinha a mesma 
ambição. Não queria a liberação para si próprio 
- queria liberar todas as almas caídas, que 
carecem de conhecimento sobre bhakti e que 
desperdiçam sua inteligência no benefício 
temporal do corpo material. Além disso, Sri 
Chaitanya Mahaprabhu queria que a Sua missão 
se propagasse pelo mundo inteiro. Prithiviite 
ache yata nagaradi grama sarvatra pracara 
haibe mora nama. “Em cada aldeia e vila será 
ouvido Meu nome”. (Chaitanya-bhagavata, Antya 
4.126). Seguindo os passos de Sri Chaitanya 

Mahaprabhu, estamos tentando difundir esta 
mensagem pelo mundo inteiro. Pela Sua 
misericórdia, as pessoas estão levando muito 
a sério este movimento. Na verdade, nossos 
livros são distribuídos em grandes quantidades 
em todo o Ocidente, em especial na América e 
na Europa. Até as ordens eclesiásticas desses 
países estão apreciando o valor do movimento 
para a consciência de Krishna, e estão dispostas 
a unirem-se pelo benefício supremo da sociedade 
humana. Portanto, os seguidores de Sri 
Chaitanya Mahaprabhu podem levar muito a sério 
este movimento e difundi-lo pelo mundo inteiro, 
de aldeia em aldeia e de vila em vila, tal como o 
Senhor Chaitanya fez. 

NÉCTAR DA DISTRIBUIÇÃO DE LIVROS
3. QUaLidadEs do distriBUidor dE Livros

3.8 FontEs dE insPiração
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Srila PrabhuPada fez da diStribuição 
de livroS a máxima Prioridade

Rohinisuta Dasa: O que me inspira a 
continuar? Prabhupada, ver que Prabhupada 
considerava a distribuição de livros como a sua 
vida e alma. Há tantas cartas inspiradoras nas que 
encoraja — você percebe que seus livros eram 
tudo para ele. E ele enfatizava que você fosse 
distribuir seus livros. Isso é o mais importante. 
Toda a inspiração vem do mestre espiritual, de 
Srila Prabhupada. Outra coisa que me inspira é 
ler seus livros. Me inspira muito. Quando você lê 
a filosofia, aprende que seus livros contêm tudo. 
Eu li muitos livros antes de entrar no movimento, 
muita filosofia hindu e livros sobre yoga, e quando 
fui para o templo ainda era muito apegado a esses 
livros e os trouxe comigo. Porém, enquanto me 
livrei deles e comecei a ler mais e mais os livros 
de Prabhupada, senti que avancei muito. Se 
você ler os livros de Prabhupada com cuidado, 
encontrará todas as boas ideias que os bhogis e 
yogis apresentaram em seus livros, e muito mais. 
Nos livros de Prabhupada tudo é apresentado da 
forma correta. Qualquer boa ideia que leiamos 
na Bíblia, no budismo e no taoísmo, se encontra 
nos livros de Prabhupada. Tudo se encontra no 
Srimad-Bhagavatam e no Bhagavad-gita. Portanto, 
sinto que é a minha obrigação dar estes livros 
aos outros. Hoje em dia todos estão confundidos. 
Leem tantos livros, mas só ficam mais 
confundidos. Os livros de Prabhupada são a única 
esperança e a única ajuda; a única filosofia para 
os buscadores e todo o mundo. Assim, precisamos 
dar estes livros às pessoas, e isto é uma grande 
inspiração. 

Quando você sai com os livros de Prabhupada 
e se encontra com as pessoas, e lhes apresenta 
Krishna e Prabhupada, o sentimento é tão bom, 
é uma realização tão boa, seja eles levando os 
livros ou não. Você pode ver que muitas pessoas 

mudam naquele momento e ficam apegadas aos 
livros. De repente, devido às palavras inspiradoras 
do devoto e por tocar os livros, ficam tão animadas 
que você entende que não são este corpo, senão 
almas espirituais. As pessoas ficam realmente 
ansiosas por obter esses livros. Procuram esses 
livros. Querem esses livros de Prabhupada. Talvez 
não dizem nada naquela hora, mas elas querem 
esses livros. O sankirtaneiro pode senti-lo, e isto 
o inspira a sair todos os dias. Ele não quer perder 
nenhum dia. Cada dia que ele não pode sair é 
uma grande perda e frustração. Eu percebi que, 
quando você para de sair para fazer sankirtana 
durante umas semanas ou uns meses, para fazer 
outra coisa, é difícil voltar a começar. Por isso é 
melhor não parar nunca. As coisas poderão correr 
bem uma vez, e outras vezes correr mal, mas 
simplesmente devemos continuar. 

Vijaya Dasa: Para mim, um grande impulso 
para distribuir os livros de Srila Prabhupada 
provém do meu mestre espiritual. Ele me inspira 
a tornar-me consciente de Krishna e distribuir 
os livros de Prabhupada. Sua pureza, sua 
compreensão da importância da distribuição 
de livros, suas aulas, suas analogias e sua 
consciência de Krishna me deram um grande 
impulso para continuar sendo um devoto 
e distribuir os livros de Prabhupada. Srila 
Prabhupada ressaltou que essa é a nossa missão 
principal. Srila Prabhupada veio para dar-nos 
a consciência de Krishna, para ajudar-nos a 
compreender como servir a Krishna, e em diversas 
oportunidades disse que o serviço mais importante 
é distribuir seus livros. Isso também é importante 
para mim. E também sinto prazer distribuindo 
livros. Eu vou porque é bom, me ajuda a ficar em 
uma plataforma espiritual e transcender a energia 
ilusória. Quando saímos e distribuímos livros, sem 
dúvidas enfrentamos muitas dificuldades. Isto nos 
impulsa a orar a Krishna. Nos ajuda a tornar-nos 
conscientes de Krishna e desfrutar da vida.
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“Os seguidores  
de Sri Chaitanya 
Mahaprabhu podem 

levar muito a sério 
este movimento e 

difundi-lo pelo mundo 
inteiro, de aldeia em 
aldeia e de vila em 
vila, tal como o  

Senhor Chaitanya fez.”

Srila Prabhupada 
CC, Madhya-lila 25.264
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RESULTADOS

[MARçO - 2018]

DE SANKIRTANA

RESULTADOS POR TEMPLO

CTBA

FLP

ITJ

POA

FR

1.631

635

754

526

2

956,25

360,75

264,60

195,50

1,00

0

0

1

0

0

1.021

445

682

448

0

12

1

4

3

2

501

129

42

68

0

97

60

25

7

0

3.548 1.778,11 2.596 22 740 189

1º

2º

3º

4º

5º

TOTAL

UF LIVROS PONTOS

LIVROS

REVI PEQ MÉD GRD MAHA

Total

Curitiba

Florianópolis

Itajaí

Porto Alegre

Franco da Rocha
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RESULTADOS INDIVIDUAIS

Manohara Sachiputra Dasa

Rasarnava Gouranga Dasa

Mahananda Murari Dasa

Bn. Diane

Ekachakra Nitai Dasa

Muralidhar Syamasundara Dasa

Phalguna Nimai Dasa

Ganapati Dasa

Mahaprabhu Dayasindhu Dasa

Vaishnavi Vrinda Devi Dasi

Bn. Alva

Hara Kanta Dasa

Bk. Rafael

Tungavidya Prema Devi Dasi

Krishna Chaitanya Prasada Dasa

Nitai Ulas Dasa

Ekachakra Pran Dasa

Bk. Renan

Bk. Facundo

Bn. Gabriela

Ananda Rasa Devi Dasi

Ekatma Nitai Goura Dasa

Bk. Brian

1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

8º

9º

10º

11º

12º

13º

14º

15º

16º

17º

18º

19º

20º

21º

22º

23º

TOTAL

CTBA

CTBA

FLP

POA

FLP

ITJ

ITJ

ITJ

CTBA

CTBA

ITJ

CTBA

CTBA

ITJ

CTBA

CTBA

ITJ

FLP

CTBA

CTBA

FR

CTBA

CTBA

UF

883

596

292

526

336

327

223

180

41

32

12

18

14

11

11

12

4

7

6

2

2

3

1

LIVROS

567,00

328,25

196,25

195,50

162,75

131,25

72,50

46,75

16,75

14,75

8,00

6,75

6,50

4,10

3,50

3,00

2,30

1,75

1,50

1,25

1,00

0,75

0,25

PONTOS

LIVROS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

3

0

0

0

0

0

0

REVI

500

405

171

448

267

279

210

179

35

23

6

15

10

8

10

12

0

7

6

1

0

3

1

PEQ

0

0

1

3

0

3

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

MÉD

324

155

87

68

42

30

6

0

4

9

4

3

4

2

1

0

0

0

0

1

0

0

0

GRD

59

36

33

7

27

15

7

1

2

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

MAHA
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Já Enviou sEus rEsultados 
dE sankirtana?

Envie-nos seu resultado de distribuição, passatempos, histórias e 
realizações! Escreva para o endereço: cartadesankirtana@bbt.org.br 

Lembre-se das datas limites para envio: resultados até o dia 5 do 
mês seguinte. Passatempos, histórias e realizações até o último dia do 
mês.
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rEsULtados MUndiais dE sanKirtana

[FEVEREIRO - 2018]

OS 10 PRIMEIROS PAÍSES ACUMULADO ANUAL

Índia

Estados Unidos

Rússia

Itália

Austrália

República Checa

Alemanha/Áustria

Ucrânia

Canadá

México 

Brasil

India

Estados Unidos

Rússia

Reino Unido

México

Itália

Brasil

Ucrânia

Bangladesh

Alemanha/Áustria

1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

8º 

9º

10º 

14º

1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

8º 

9º

10º

281 572,5

36 517,85

16 699,25

6 760,10

4 465,3

4 368,75

3 789

2 305,75

2 101,75

2 062,75 

1 495,25

+ 9%

+ 3%

- 31%

- 24%

+ 33%

+ 26%

+ 8%

- 24%

+ 331%

+ 3%

5.639.820,10   

778.514,90   

519.814,05   

191.777,90   

135.958,50   

130.300,90   

123.147,85   

84.096,50   

66.326,50   

63.256,90   

RELAÇÃO A 2016

os 10 primeiros paises desde fevereiro a dezembro de 2017:

PAÍSPAÍS PONTOSPONTOS

LIVROS DISTRIBUÍDOS  
NO MUNDO

Livros Maha-grandes
Livros Grandes
Livros Médios
Livros Pequenos
Revistas
Assinaturas da BTG
Coleções

 105 470
 33 348
 84 379
 231 958
 36 804
 11 294
  614

Durante o mês de fevereiro de 2018, 144 
templos reportaram os seguintes resultados 
de distribuição:

Este Mês

Este Ano

Desde 1.965 

 559 723

1 241 139

540 678 644

DISTRIBUIDORES DO BRASIL NO MUNDO

Manohara Sachiputra Dasa
Rasarnava Gouranga Dasa
Bn. Diane

Curitiba
Florianópolis
Porto Alegre

TEMPLO

Top 100 inviduais
Top 100 inviduais
Top Bhaktins

CATEGORIA

70
94
7

POSIÇ˜AO
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PASSATEMPOS
DE SANKIRTANA

Mensagens místicas em sankirtana

Sair para distribuir livros é sempre uma 
aventura. Nunca sabemos a próxima lição que 
Krishna quer que aprendamos. 

Recentemente, estava distribuindo livros no 
centro da cidade de Denver, Colorado. Um jovem 
se aproximou:

— Por que não está carregando os livros nas 
suas costas como um verdadeiro monge? — ele 
me perguntou — Por que está trapaceando e 
levando os livros em um carrinho? Isto não é 
muito honroso.

Sua ridícula acusação me divertiu um pouco, 
e fiquei surpreso por ele continuar insistindo 
em relação ao dharma do brahmachari. Fiquei 
um pouco perturbado, mas tentei me manter 
tolerante.

— Foi um prazer conhecê-lo — respondi—. 
Mas preciso encontrar-me com um amigo.

— Para de fingir — disse ele, enquanto se 
distanciava.

“Ainda bem que ele foi embora”, disse para 
comigo, sentindo-me um pouco orgulhoso de 
mim mesmo por ter tolerado aquela situação 
provocadora.

Alguns dias depois, vi este senhor novamente, 
embora inicialmente não o tenha reconhecido e 
tenha tentado oferecer-lhe um livro.

— Oh! É o monge falso de novo! — disse, 
com arrogância —. Por que não carrega os livros 
nas suas costas como um verdadeiro monge?

Dessa vez, perdi completamente a minha 
tolerância e tentei pregar-lhe sobre evitar 
procurar falhas e ver as boas qualidades nos 

outros. Perdi minha serenidade, e parece que 
isto deixou ele satisfeito. Naquela hora percebi 
que eu tinha falhado na prova de tolerância que 
Krishna tinha enviado.

— Só estou tentando te provocar — disse o 
senhor, e foi embora dando gargalhadas. 

Fiquei parado, totalmente desconcertado, e 
decepcionado pela má impressão que levaram 
as pessoas que passaram pelo nosso lado. 
Enquanto pensava nisso, um dos ônibus que 
passam pelo centro comercial parou do meu 
lado, e as portas se abriram. Havia um homem 
me olhando fixamente nos olhos.

— Hoje estamos aprendendo alguma coisa 
nova, né? — disse.

— Como disse? — lhe respondi.

Então as portas se fecharam e o ônibus 
continuou seu caminho. O senhor continuou 
olhando fixamente, como dizendo: “Você sabe 
exatamente do que estou falando”.

Considerei que Paramatma tinha organizado 
toda aquela situação para ensinar-me 
humildade e tolerância. Por meio das Suas 
energias, Krishna sempre nos faz saber que 
está do nosso lado, nos ajudando a purificar-
nos e avançar, especialmente quando saímos 
a sankirtana. Espero que esta história seja 
pertinente e os devotos possam identificar-
se com as “mensagens” que Krishna nos 
envia quando distribuímos livros para nossa 
purificação.

Seu servo,
Amala Purana Dasa 

Estados Unidos


