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EDITORIAL
Olá queridos(as) devotos e devotas, por gentileza, aceitem minhas 
humildes reverências! Todas as glórias a Srila Prabhupada!

Gostaria de iniciar este texto falando da importância de estimularmos 
todos(as) os(as) Sankirtaneiros(as) a enviarem seus resultados. 
Sabemos que nem todos(as) enviam mensalmente os resultados e, 
se nos ajudarmos mutuamente, isso pode melhorar. É também uma 
forma de valorizarmos e cuidarmos do importante serviço que hoje 
faz a mataji Vaishnavi Vrinda Devi Dasi, e que por anos foi feito por 
Damayanti Devi Dasi. Dizer gratidão a essas devotas é algo importante 
de nossa parte, pois é um trabalho de bastidores e que, sem ele, não 
estaríamos conectados com o humor de Srila Prabhupada.

Neste sentido, gostaria de trazer um tema específico para abrir essa 
carta de Sankirtana, que é o cuidado das pessoas e o cuidado entre nós.

Trago uma reflexão da distribuição de livros de mãos dadas com a 
arte de cuidar, com o diálogo. O quantitativo de livros é algo muito 
importante e está conectado com nossa tradição e cultura. Todavia, 
se esse quantitativo não estiver conectado com o cuidado entre 
nós e a empatia com as pessoas, ele pode se tornar vazio. Então, 
que possamos sempre lembrar de nos ajudarmos mutuamente, 
de olharmos as necessidades de cada um que se dedica a essa 
atividade tão nectárea e misericordiosa. Cada sankirtaneiro(a) 
tem necessidades e uma condição orgânica interna específica. 
Assim, mais grupos de diálogo podem ser feitos entre os(as) 
Sankirtaneiros(as), cada líder de Sankirtana pode estar cada vez mais 

atento às necessidades de cada devoto(a) para que tenhamos a sustentabilidade nesta atividade e que todos se 
sintam cuidados e contemplados em suas necessidades.

Essa reflexão também pode ser levada para o encontro com as pessoas nas ruas. Se o foco é cuidar das pessoas, 
é interessante que, ao invés de enxergamos as pessoas como objetos, percebamos a diversidade que existe 
no mundo, para não tentarmos converter ninguém, mas, sim, fazer amizades, aprender com as experiências. A 
distribuição de livros pode ser extrativista se vemos o outro apenas como objeto que vai gerar dinheiro. Entretanto, 
se vamos, de fato, imbuídos de compaixão, com as bases da Comunicação Não Violenta, encontros e experiências 
muito profundas podem acontecer.

Às vezes, a pessoa pode não levar um livro, mas podemos trocar contatos, cultivar a amizade e, com certeza, 
algo de bom fica na experiência. Cada ação que fazemos e que recebemos tem um poder que nem conseguimos 
imaginar. Uma palavra nossa pode mudar a vida de uma pessoa, um sorriso que recebemos pode transformar o 
nosso dia. E, assim, seguimos neste espírito missionário da distribuição de livros, atentos à arte de cuidar, pois, 
aí, estaremos cada vez mais fortes, unidos, com empatia com as pessoas e, por conseguinte, distribuindo mais 
livros de maneira sustentável e, de fato, dialogando. O diálogo tem um poder humanizador, pois está calcado na 
escuta e conexão com outrem; toca inclusive em algo da ordem da cura, da participação no coletivo, mysterium 
coniunctionis, tão bem expresso na cultura de diversas tradições que têm como base a vida comunitária.

Termino este texto com uma reflexão de Bhakti Thirta Swami:

Nunca sabemos quando estamos desempenhando um papel importante na vida de outra pessoa. Todos 
influenciam uns aos outros de formas sutis e também óbvias, e, às vezes, não estamos conscientes do impacto 
que causamos sobre outra pessoa. Nos dias de hoje, em que tantas pessoas estão sufocadas com as impurezas 
pesadas do planeta, um sopro de ar fresco ou uma brecha podem fazer uma diferença enorme – especialmente 
se forem potentes. Não podemos enfatizar de maneira adequada a importância de nossos gestos pequenos e 
aparentemente insignificantes. Quanto mais manifestarmos a Divindade dentro de nós e a expressarmos através 
da compaixão, mais conseguiremos elevar aqueles que encontramos no decorrer de nossa vida diária. (Guerreiro 
Espiritual II p. 207. 2008).

Prema Sindhu Dasa, doutorando em Educação pela  
Universidade Federal da Paraíba, membro da Secretaria de Sankirtana.

Prema Sindhu Dasa 
Membro da Secretaria de Sankirtana
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“Se pudermos fazer as massas nos países 
ocidentais se tornarem conscientes de Krishna, 
então todo o resto do mundo seguirá. Isso é um 
fato. Então, por favor, peço-lhes que continuem 
distribuindo os meus livros dessa maneira e 
Krishna derramará Suas bênçãos sobre todos 
vocês.” Carta para Ramesvara e devotos de Los 
Angeles, 21 de dezembro de 1974

“Suas estatísticas de venda de livros são 
surpreendentes. Estou muito satisfeito. Por 
favor, continuem distribuindo tão maravilhosas 
quantidades e tentem entusiasmar os outros cada 
vez mais. Vocês são sinceros, então Krishna lhes 
dará toda a inteligência, força e tudo o mais que 
vocês possam precisar para distribuir milhões e 
milhões de livros.” Carta a Tripurari, 16 de janeiro 
de 1975

‘’Por favor, continuem todos os meses batendo os 
recordes...” Carta a Kurusrestha, 26 de setembro 
de 1975

“Continuem vendendo livros. Meu Guru Maharaja 
estava muito ansioso com a venda de livros e 
a pregação, então vocês o estão satisfazendo 
com essa enxurrada de livros em todo o mundo. 
Obrigado.” Carta a Ramesvara, 3 de janeiro de 1976

“A distribuição bombástica das trilogias de 
‘Krishna’ em Nova Iorque é maravilhosa. Eu li 
o relatório da Carta de Sankirtana... Todos os 
líderes devem quebrar a cabeça para aumentar as 
vendas de nossos livros. Eu sempre disse que, se 
apenas confiarmos na distribuição de livros, todas 
as nossas necessidades serão satisfeitas.” Carta 
a Rupanuga, 11 de janeiro de 1976

NÉCTAR DA DISTRIBUIÇÃO DE LIVROS
SRILA PRABHUPDA QUERIA A DISTRIBUIÇÃO DE LIVROS EM MASSA.
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AGRESSÃO

Srila Prabhupada bem sabia que os materialistas 
ficariam perturbados por os devotos os 
abordarem; mesmo assim, ele sancionou que 
eles “fossem agressivos em sankirtana”. Para 
Prabhupada, isso significava apenas aproximar-se 
de alguém sem ser convidado; de modo algum 
impor-se, incomodar alguém ou ser insensível.

“Em relação ao problema de como ser agressivo 
em sankirtana e submisso no templo, meu 
pedido a vocês é que vocês devem continuar 
sendo agressivos em sankirtana. Eu mesmo 
fui agressivo vindo ao seu país. Ninguém 
me convidou. Nem mesmo vocês, moços e 
moças, me convidaram. Mas eu vim e preguei 
agressivamente, e, por isso, agora vocês são 
meus discípulos. Então, agora vocês sabem bem 
que têm de se aproximar dos homens e mulheres 
do seu país, e pode aparecer superficialmente 
que você tem que perturbá-los. Eles estão 
fazendo seus negócios em paz, e você vem e 
os perturbam: ‘Por favor, fique com esse livro, 

Krishna.’ Claro, é bom vocês se preocuparem 
em serem castos, tímidos e submissos entre 
seus irmãos espirituais. Canakya Pandita disse 
que todo homem deveria ver todas as outras 
mulheres como sua mãe, e, igualmente, uma 
mulher deve ver todos os homens como seus 
filhos. Então, qual é a dificuldade de vocês? 
Se vocês são completamente agressivos em 
sankirtana, não devem restar agressividade e 
orgulho materiais. Vocês devem distinguir entre 
devotos e não devotos. A agressão pela causa do 
Senhor Chaitanya Mahaprabhu é pura. Se vocês 
se absorverem por completo em tal agressão 
para difundir o movimento de sankirtana, 
não será possível querer mandar no templo. 
A pregação nos purifica dessas tendências 
materiais para a gratificação dos sentidos. É 
simplesmente uma questão de tempo até que 
vocês vejam isso. Não se preocupem. Krishna 
ajudará vocês.” 30 de julho de 1975, carta a 
Jagaddhatri e outras senhoras.
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Carta de Sankirtana: Qual a importância de distribuir livros?

Jagad Vicitra Dasa: Os livros que abordam temas espirituais, como os que Srila Prabhupada 
escreveu e traduziu, são obras que elevam o padrão dos seres humanos. E distribuir essa literatura, 
sem dúvida, é o maior benefício para a humanidade nesta horrenda Era de Ferro (Kali-yuga).

Carta de Sankirtana: Quando começou a distribuir livros?

Jagad Vicitra Dasa: Antes mesmo de a ISKCON se instalar oficialmente no Brasil, eu distribuí, aos 16 
ou 17 anos de idade, alguns exemplares de Uma Amostra da Verdade Absoluta, na praça da piedade, no 
centro de Salvador, com uns discípulos de Siddha Svarupananda (não sei como escreve corretamente).

Entrei para a ISKCON quando o templo de São Paulo ainda era no Butantã. A princípio, ficava na 
limpeza, faxina, etc. e, por favor, não me falassem em sair para a rua!

Quando o templo de São Paulo se mudou para Jardim Bolívia, o presidente do templo, Sriman Mahavira 
Prabhu, me pediu para sair de dupla com um brahmana de nome Payonidi Prabhu, para aprender a fazer 
sankirtana. Voltei decidido que preferia blupiar (abandonar o barco) do que voltar a sair para mendigar...

Somente quando Hridayananda Maharaja visitou o templo foi que todos se convenceram de que o mais 
elevado serviço a Prabhupada era pregar através da distribuição de seus livros. Aí me convenci também, 
e saí para distribuir livros com Lilakamala Dasa, um divertido e educado sankirtaneiro.

Entrevista com Jagad Vicitra Dasa
“Meu nome é Jagad Vicitra Dasa, fui iniciado em março/abril de 1976 no 
templo Krishna-Balarama, em Vrindavana, ocasião em que Bhaktivedanta 
Swami outorgava pessoalmente a japa-mala e o nome espiritual! Mas a 
minha ida pra Índia foi pura misericórdia do Sankirtana na maratona de 
dezembro de 1975, história que irei contar logo logo.”
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Finais de 1975, a competição já estava bem 
acirrada. Havia um bhakta chamado Rogério 
(depois iniciado como Kula Deva Dasa) que se 
destacava em 1° lugar. Eu me aproximava do 
segundo, quando Mahavira Prabhu, o presidente 
do templo, pediu para que a coleta fosse feita 
com incensos para ter mais lucro, pois Srila 
Prabhupada viria para São Paulo!

A questão era que a “progressiva e dinâmica” 
BBT havia oferecido de prêmio ao primeiro lugar 
(na distribuição de livros) uma passagem para a 
Índia, e Kuladeva Prabhu conseguia coletar com 
livros muito Lakshmi! 

Falei com Mahavira que me dedicaria a coleta 
com incensos. E foi assim que o Prabhu Kuladeva 
Dasa, ainda bhakta Rogério, ganhou a passagem 
para a Índia da BBT.

Prabhupada não pôde vir! Pedi a Mahavira pra 
coletar e ir para a Índia também. Ele disse que 
ia pensar e passei o dia todo e a noite toda 
ansioso. Depois do mangala-arati, ele me chamou 
no quarto da presidência e disse que, se eu 
coletasse a metade, o templo doaria a outra 
parte! Porém, já estava muito próximo da viagem 
e não daria tempo! Fui, então, até meu querido 
pai, Sr. Antônio Ribeiro, que prontamente me 
ofertou a passagem!

Para a Índia, foram, nessa época: Antônio, hoje 
iniciado como Visvavandya Dasa; Rogerio; o 
campeão de sankirtana Kuladeva Dasa; um bhakta 
recém-chegado, que hoje mora em Mayapur já há 
muitos anos e se chama Bhagavatamrita Dasa, e 
o bhakta Bhima, o Sérgio, ou Jagad Vicitra Dasa). 
Todos, então, foram iniciados diretamente pelas 
mãos de Srila Prabhupada!

Carta de Sankirtana: Que história gostaria 
de nos contar que tenha acontecido enquanto 
distribuía livros?

Jagad Vicitra  Dasa: Final de 1976, a BBT estava 
com um estoque de Bhagavad-gitas enorme, 
e como os livros eram muito grandes, “maha” 
mesmo, se distribuíam poucos. Sugeri à BBT 
formar uma equipe para concentrar só na venda 
da Bhagavad-gita.

Formou-se, então, o grupo exclusivamente da 
BBT para a distribuição de Gitas. Hridayananda 
Dasa Goswami chamou de Yajna Vai Vishnu (todo 
sacrifício é para Vishnu!)

O grupo começou a distribuir em livrarias, 
distribuidoras, centros de yoga, lojas teosóficas 
etc. em São Paulo! Foi sucesso! A BBT cedeu a 
Ford Rural, do ano 76, novinha, para vendermos 
Bhagavad-gitas por toda a região!

Começamos a vender também no Rio de Janeiro, 
e o presidente do templo era Prabhu Ambujaksa 
Dasa – homem muito educado e super 
carismático! Bom... Havia entrado um bhakta 
Paulo, que era de boa família. Já tinha seus 28/30 
anos (pra nós, um coroa, e além de músico, 
formado, era ex-militar. 

Com receio de ele não se adaptar ao movimento 
intenso do sankirtana do Rio, pediram-me para 
levá-lo em nosso grupo para aprender a vender 
livros grandes (Bhagavad-gitas).

Viajamos juntos para Belo Horizonte! Logo no 
primeiro dia de sankirtana, nos vestimos de paletó 
e peruca e pegamos a famosa valise que mal cabia 
um pacote com 4 Bhagavad-gitas... Mas pensamos: 
“O que fazer com um novo bhakta ex-milico?!” 
Resolvi deixá-lo no centro vestido como monge e 
um pacote de Bhagavad-gitas só para constar! 

Fomos nas livrarias e centros de yoga e 
o resultado foi muito fraco: 3 Gitas para 3 
distribuidores. Hora de ver como ficou o bhakta 
Paulo no calçadão, no centro, sozinho! 

Nós o encontramos sentado, com a japa na 
mão. Todos nós comentamos: “E ele está na 
maior mental...”. Para nossa surpresa, o Paulo 
havia distribuído há muito tempo as quatro 
Bhagavad-gitas!!!

Pela tarde, não deu outra: Estavam todos vestidos 
de monges lá no centro vendendo Gitas, pessoa a 
pessoa. Depois dessa experiência, bhakta Paulo 
se tornou o maior distribuidor de Bhagavad-
gitas da época! E hoje é escritor, orador, guru-
vaishnava e muito e muito mais! Purushatraya 
Swami ki jay! 

Carta de Sankirtana: O que te inspira a distribuir 
livros?

Jagad Vicitra Dasa: O esforço e dedicação 
que Prabhupada teve em sair de um local ideal 
(Vrindavana) e na associação ideal (sadhus) e  
vir resgatar toda essa população desventurado  
do Ocidente! 

Carta de Sankirtana: O que aconselharia a 
alguém que quer distribuir livros?

Jagad Vicitra Dasa: Que leia o livro que vai 
distribuir! Que entenda o propósito do esforço de 
Prabhupada, que se inspire em personalidades 
como Nityananda Prabhu, Haridasa Thakur e o 
próprio Sri Chaitanya Mahaprabhu! Que tenha 
certeza de que esses livros são o maior benefício 
que pode alguém dar e obter! Ah! Que sejam 
sempre corteses, compassivos e, sobretudo, 
crentes nas glórias do Hari Nama!



“Mantenha a sua 
saúde em bom estado 
e trabalhe duramente 
para Krishna. Esse é o 
lema de nossa vida.”

Carta a Rayaram,  
6 de março de 1969
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RESULTADOS

[MARÇO - 2019]

DE SANKIRTANA

RESULTADOS POR TEMPLO LIVROS TOTAL

UF REVI PEQ MÉD GRD MAHA LIVROS PONTOS

1º Nitai Goura - TSP NG-TSP 0 4.092 0 3.930 0 8.022 4.953,00

2º Porto Alegre POA 0 531 0 628 13 1.172 786,75

3º Ecovila Vraja Dhama EVD 0 2.576 0 18 0 2.594 662,00

4º Itajaí ITJ 0 589 0 283 17 889 464,25

5º Florianópolis FLO 0 351 0 191 20 562 318,75

6º Curitiba CTB 0 349 0 159 11 519 268,25

7º Nova Gokula NG 0 372 0 0 0 372 93,00

8º Recife REC 0 52 0 79 0 131 92,00

9º Goura Vrindavana GV 0 86 0 30 0 116 51,50

10º Pousada Portal dos Avataras-BA PA-BA 0 25 0 0 9 34 24,25

11º C. C. Iskcon Distrito Federal DF 0 0 0 0 10 0 20,00

TOTAL 9.023  0 5.318  80 14.411 7.733,75
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RESULTADOS INDIVIDUAIS LIVROS TOTAL

UF REVI PEQ MÉD GRD MAHA LIVROS PONTOS

1º Caitanya Candra Dasa NG-TSP  0 4.092 0 3.930 0 8.022 4.953,00

2º Radha Krishna Gouranga Dasa POA  0 0 0 358 0  358  358,00

3º Prema Sindhu Dasa EVD  0 875 0 18 0  893  236,75

4º Manohara Saciputra Dasa POA  0 260 0 142 3  405  213,00

5º Ekacakra Nitai Dasa FLO  0 234 0 118 18  370  212,50

6º Rasarnava Gouranga Dasa POA  0 271 0 126 6  403  205,75

7º Bk. Rafael ITJ  0 176 0 103 12  291  171,00

8º Sandini Devi Dasi EVD  0 585 0 0 0  585  146,25

9º Dharma Dasa EVD  0 515 0 0 0  515  128,75

10º Mahananda Murari Dasa ITJ  0 177 0 72 5  254  126,25

11º Recepção Nova Gokula NG  0 372 0 0 0  372  93,00

12º Tirtharaj Dasa REC  0 52 0 79 0  131  92,00

13º Bk. Vinicius ITJ  0 109 0 51 2  162  82,25

14º Bn. Gabriella CTB  0 88 0 55 1  144  79,00

15º Sita Thakurani Devi Dasi EVD  0 250 0 0 0  250  62,50

16º Bn. Mariana ITJ  0 62 0 41 1  104  58,50

17º Bn. Diane GV  0 86 0 30 0  116  51,50

18º Bk. Jordão EVD  0 199 0 0 0  199  49,75

19º Bk. Gustavo FLO  0 28 0 35 0  63  42,00

20º Bk. Vinicios EVD  0 152 0 0 0  152  38,00

21º Krishna Caitanya Prasada Dasa CTB  0 30 0 19 5  54  36,50

22º Bn. Micaela CTB  0 65 0 20 0  85  36,25

23º Bn. Gabrieli ITJ  0 63 0 16 0  79  31,75

24º Ekacakra Pran Dasa CTB  0 43 0 18 0  61  28,75

25º Muralidhara Syamasundar Dasa CTB  0 25 0 14 3  42  26,25

26º Jagad Vicitra Dasa PA-BA 0 25 0 0 9 34 24,25

27º Bn. Jamile FLO  0 30 0 16 0  46  23,50

28º Bn. Antonielli CTB  0 28 0 13 1  42  22,00

29º Loja ISKCON Distrito Federal DF  0 0 0 0 10  10  20,00

30º Bn. Thayssa FLO  0 24 0 12 1  37  20,00

31º Phalguna Nimai Dasa FLO  0 28 0 9 1  38  18,00

32º Vaisnavi Vrinda Devi Dasi CTB  0 14 0 9 1  24  14,50
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RESULTADOS INDIVIDUAIS LIVROS TOTAL

UF REVI PEQ MÉD GRD MAHA LIVROS PONTOS

33º Hara Kanta Dasa CTB  0 15 0 5 0  20  8,75

34º Mahaprabhu Dayasindhu Dasa CTB  0 19 0 2 0  21  6,75

35º Tungavidya Prema Devi Dasi CTB  0 6 0 3 0  9  4,50

36º Bn. Carla POA  0 0 0 0 2  2  4,00

37º Bn. Nayara FLO  0 7 0 1 0  8  2,75

38º Lila Kamalini Devi Dasi CTB  0 5 0 1 0  6  2,25

39º Lalita Priya Devi Dasi POA  0 0 0 0 1  1  2,00

40º Ekanistha Radha Devi Dasi POA  0 0 0 2 0  2  2,00

41º Bk. Pedro POA  0 0 0 0 1  1  2,00

42º Bk. João CTB  0 7 0 0 0  7  1,75

43º Bk. José CTB  0 4 0 0 0  4  1,00

44º Bn. Daniela ITJ  0 1 0 0 0  1  0,25

45º Bn. Mara ITJ  0 1 0 0 0  1  0,25

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.



Carta de Sankirtana - Março 12

RESULTADOS MUNDIAIS DE SANKIRTANA

[FEVEIRO - 2019]

OS 10 PRIMEIROS PAÍSES

PAÍS PONTOS

1º Índia 91950.20

2º Estados Unidos 39504.75   

3º Russia, CIS 11842.50 

4º Itália 8513.50  

5º Australia 5999.50 

6º Reino Unido 4475.50 

7º República Checa 4119.00

8º México 4113.75  

9º Bangladesh 3439.00

10º Brasil 3371.90

LIVROS DISTRIBUÍDOS  
NO MUNDO

Livros Maha-grandes

Livros Grandes

Livros Médios

Livros Pequenos

Revistas

Assinaturas da BTG

Coleções

62.716

25.835 

27.248

99.866

40.286

646 

412

Durante o mês de feveiro de 2019, X 
templos reportaram os seguintes resultados 
de distribuição:

Este Mês

Este Ano

Desde 1965 

259.827

914.889

540.436.459
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PASSATEMPOS
DE SANKIRTANA

Certa vez, um dos nossos distribuidores de 
livros na Holanda estava distribuindo livros nos 
escritórios de uma empresa. As autoridades não 
gostaram e chamaram a polícia, então o devoto 
correu para a rua com seus livros. Quando a 
polícia o perseguiu, ele virou a esquina em uma 
rua, mas viu que era um beco sem saída! Ele não 
sabia o que fazer! Então, ele viu outro pequeno 
beco e correu para ele. Era apenas um beco 
sem janelas. Ele começou a andar ao longo 
de um corredor e logo viu uma luz no final. Ele 
continuou andando em direção à luz e depois... 
direto para um palco! Houve aplausos altos. Um 
apresentador empunhando um microfone disse: 
“Aha! Aqui está o homem com os prêmios. Bem-
vindo! Nós estávamos esperando por você.” Ele 
pegou uma caixa de livros e os distribuiu para 
todos no auditório. Depois, o apresentador disse: 
“E então? Qual é o valor total dos prêmios?” O 
devoto redigiu uma bela fatura e o homem pagou. 

O evento acabou por ser uma Conferência 
de Açougueiros! Tal é a munificência do 
Movimento do Senhor Chaitanya. Quando o 
Senhor Chaitanya assume o controle, tudo pode 
acontecer. Quando os devotos saem e distribuem 
livros, os próprios livros encontram pessoas. É incrível o que pode acontecer se você 
entrar nesse clima de “Deixe o livro encontrar alguém.” Que tipo de pessoas os livros 
acharão você nunca vai saber! 

Por Kadamba Kanana Swami 
Setembro de 2008, África do Sul, Palestra Ratha Yatra

“Deixe que o livro encontre alguém!”


