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EDITORIAL
Hare Krishna! Todas as glórias a Srila Prabhupada!

Em Satya-yuga, o processo para despertar nossa  
consciência de Krishna era o sistema óctuplo de yoga, em  
um local isolado, seguindo regras e regulações e meditando 
em Vishnu-murti, a Superalma dentro do coração. Então, em   
Kali-yuga, isso não é possível. Nossa natureza psicológica e 
as condições de vida no planeta não permitem sucesso  
nesse sistema.

Em Kali-yuga, Krishna veio como um devoto. E qual é a 
ocupação de um devoto? Um devoto glorifica a Krishna. 
Krishna é sobreexcelente em todas as Suas atividades, e 
como devoto, Ele salva o mundo inteiro através da pregação 
da mensagem bhagavata.

O processo para Kali-yuga é participar do Movimento de 
Sankirtana, espalhando por todo o mundo a mensagem 
transcendental do Srimad-Bhagavatam. E qual é o objetivo 
de espalhar essa mensagem? Causar uma revolução na vida 
ímpia das pessoas materialistas. 

Então, agora a meditação solitária não é efetiva. Um 
transcendentalista em Kali-yuga entra para a família do 
Senhor Caitanya. Nossa meditação é o canto congregacional 
dos santos nomes e a pregação.

O Senhor Caitanya Mahaprabhu pediu que Nityananda Prabhu 
e Haridasa Thakura fossem de porta em porta, então eles imploravam: “Por favor, cantem Hare Krishna!” 
E suas palavras podiam mudar o coração das pessoas. Mas quanto nós, iniciantes na vida espiritual, 
lutando para superar nossos anarthas, qual o nosso poder de convencimento?

Assim, afim de transformar os homens mais baixos em pregadores, a sucessão discipular tem despejado 
a mensagem transcendental do Bhagavatam através de livros. Essa mensagem chegou até nós e se 
espalhou pelo mundo inteiro através dos livros de Srila Prabhupada.

E a misericórdia especial dessa estratégia de pregação é que todos podem pregar perfeitamente, 
mesmos os neófitos, simplesmente por distribuir esses livros.

Eu conheço devotos muito resolutos, puros e sinceros e eles são uma grande inspiração e causam 
uma ótima impressão na consciência daqueles que os encontram. De onde vem sua força? Eles são 
distribuidores de livros. Ou mantêm, sempre que possível, contato com a distribuição de livros.

É muito importante para nós, devotos neófitos, mantermos contato com os devotos mais maduros e 
que se ocupam intensamente nessa atividade. Eles são muito queridos por Krishna, e, através de sua 
inspiração, podemos desejar nos ocuparmos nesse serviço que concede todas as bênçãos.

A Carta de Sankirtana é um veículo muito bom para aquecer nossos corações gelados com associação 
dos “bebedores e distribuidores do néctar da consciência de Krishna”!

 Que possamos nos contagiar com o entusiasmo dos soldados da linha de frente do exército do 
Senhor Caitanya e assim nos tornarmos pregadores e realizar nossos outros serviços com mais vigor e 
entusiasmo. Que sempre possamos ver e compartilhar nossas experiências aqui para incrementar nossa 
vida espiritual!

Phalguna Nimai Dasa, 
líder de Sankirtana

Phalguna Nimai Dasa, 
líder de Sankirtana
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“Não há objeção a ir distribuir meus livros 
com roupas ocidentais. Não é necessário que 
usemos sempre as roupas de devotos, mas 
devemos sempre manter a sikha e a tilaka. No 
entanto, pode-se usar uma peruca ou chapéu 
como você descreve. Devemos adotar qualquer 
posição favorável para executar a consciência de 
Krishna. Não se esqueçam de nossos princípios. 
Mas às vezes podemos adaptar esses meios 
para ajudar a distribuir os livros. De uma forma 
ou de outra distribuam livros, e se vocês podem 
induzir um pouco as pessoas a cantarem, então 
não importa sua vestimenta.” Carta a Jagadisha, 
23 de julho de 1973.

“Quanto à venda de livros em roupas de karmis: 
Sim, pode ser feito, não há mal nenhum.” Carta a 
Ramesvara, 12 de outubro de 1973.

“Fico feliz em saber do sucesso da distribuição 
de livros do Tripurari em Chicago. Foi relatado 
que ele fez isso vestido de dhoti, mas 
Karandhara diz que o dhoti atrapalha.  
Então, se ele puder distribuir 105 Gitas e 105 
Isopanisads num dia só em Chicago vestido 
em dhoti, por que não tentar isso em outros 
lugares também?” Carta a Madhudvisa, 7 de 
agosto de 1973.

NÉCTAR DA DISTRIBUIÇÃO DE LIVROS
ROUPAS DE DEVOTO, ROUPAS OCIDENTAIS

DECLARAÇÕES DE SRILA PRABHUPADA (EM ORDEM CRONOLÓGICA).



Carta de Sankirtana - Maio 5

“Quanto às técnicas de distribuição de livros, 
tudo bem se os devotos se vestirem como os 
jovens para os quais estão vendendo os livros. O 
principal é que os inocentes recebam os livros, e 
a chance de se tornarem conscientes de Krishna 
lendo-os. Você tem que se certificar de que 
nossos distribuidores de livros também estejam 
lendo meus livros e seguindo todos os princípios 
reguladores, então está tudo bem vender em 
público dessa maneira.” Carta a Jagadisha, 25 de 
junho de 1974.

“É bom que você continue distribuindo ‘Volta 
ao Supremo’. Se a roupa karmi é favorável, 
então continuem com a roupa karmi. Temos que 
executar atividades missionárias; a roupa não é 
fundamental.” Carta a Satadhanya, 16 de fevereiro 
de 1976.

Carta de 26 de novembro de 1976, de Hari-sauri 
Dasa, aprovada por Srila Prabhupada:

A seguir, um extrato de uma aula do SB 5.6.3, 
dada em 25 de novembro de 1976. Srila 
Prabhupada solicitou que fosse enviada a todos 
os templos e G.B.C.

“Se vocês passarem a mão na cabeça de 
seus subordinados, isso aumentará seus 
maus hábitos, e se você os castigarem, 

eles vão melhorar. Portanto, é aconselhável 
que você sempre critique seu filho ou seu 
discípulo – jamais dê moleza; um pouco 
de moleza e imediatamente muitas falhas 
aparecerão. Agora, para a nossa vida prática, 
somos conhecidos no mundo todo como 
cabeças raspadas, não é? Agora estamos 
ficando cabeludos. Estamos esquecendo-
nos de raspar a cabeça. Porque há um 
pouco de moleza, logo coisas defeituosas 
estão se infiltrando. Então, devemos ser 
conhecidos como cabeças raspadas, e não 
como cabeludos. Isso é uma discrepância. 
Pelo menos uma vez por mês, vocês 
devem estar com a cabeça bem raspada. 
Na quinzena brilhante, no dia de purnima, 
quatro dias depois do Ekadasi, uma vez por 
mês, devemos estar com a cabeça raspada. 
Não é desejável que, na idade adulta, vocês 
também sejam castigados. Isso também é 
difícil, porque quando o discípulo ou filho é 
adulto, se ele for castigado, então ele quebra. 
Portanto, antes de sermos punidos, devemos 
estar conscientes de que estas são as 
nossas regras e regulamentos que devemos 
observar... Então, de mãos juntas, peço para 
que vocês não se tornem hippies novamente 
deixando o cabelo crescer.  Mantenham sua 
cabeça limpa pelo menos uma vez por mês. 
Esse é o meu pedido. Nem eu posso castigar 
vocês. Sou um velho, e vocês são jovens.”



Temos que aumentar 
este trabalho de 

distribuição de livros 
cada vez mais para 

estabelecer firmemente 
este Movimento, que 
é a única esperança 
para as entidades 
vivas sofredoras. 

Srila Prabhupada para Balavanta
Vrindavana, 23 de novembro de 1976



Carta de Sankirtana - Maio 7

Carta de Sankirtana: Qual a importância de distribuir livros?

Bhakta Rafael: Vou começar respondendo com o mantra que geralmente pronuncio enquanto apresento 
a Bhagavad-gita em sankirtana: “Este conhecimento é o rei da educação, o mais secreto de todos os 
segredos. É o conhecimento mais puro, e por conceder a percepção direta do eu, é a perfeição da 
religião. Ele é eterno e é executado alegremente.” (Bhagavad-gita 9.2) 

Como o próprio Senhor Krishna nos revela, não há ciência mais elevada que o conhecimento 
transcendental. Através da associação com almas rendidas, estou começando a compreender o quão 
prática é esta ciência. Vejo os exemplos incríveis e inspiradores desses devotos e isso me motiva 
verdadeiramente a carregar essas “bombas” e lançá-las no colo das almas esquecidas de Krishna. Quero 
ver essas pessoas agindo como almas bem-aventuradas, plenas de conhecimento e eternas, e não mais 
como animais – vivendo para Deus e servindo-O com amor puro. Não consigo mais ver as pessoas 
sofrerem e permanecer indiferente a isso, Srila Prabhupada se rendeu tanto dedicando toda sua energia e 
força por amor a Krishna para nos salvar da ignorância... Por que eu que recebi toda essa misericórdia de 
graça deveria ficar parado? Essas almas estão a um passo de relembrarem sua relação com Krishna, essas 
pessoas enfermas precisam apenas de uma chance. Estamos recebendo a cura do câncer material através 
das notáveis palavras de Srila Prabhupada; só precisamos levar esse remédio até elas!

Entrevista com Bhakta Rafael
Bhakta Rafael Gaspar nasceu em Itajaí, Santa Catarina, no ano de 
1994, e teve seu primeiro contato com a consciência de Krishna aos 23 
anos, através de um livro de Srila Prabhupada que sua irmã comprou 
de um sankirtaneiro. Passou a residir no templo de Itajaí em 2017, e sua 
ocupação principal é a distribuição de livros.
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Carta de Sankirtana: Quando começou a 
distribuir livros?

Bhakta Rafael: Logo que entrei no templo, 
percebi que a atividade mais importante era a 
distribuição de livros, mas fiquei o mais longe 
possível do sankirtana. Foi por medo de me expor 
e acabar caindo que me mantive fora das ruas. 
Para evitar minha anterior “vida de cachorro”, 
permaneci “seguro” protegido pela associação 
dos devotos no templo. Longe das ruas, pude me 
absorver em servir: limpando, lavando e ajudando 
a construir o templo de Florianópolis.

Cinco meses se passaram e o prazer das 
primeiras gotas que Krishna nos proporciona no 
começo do serviço devocional acabaram. Meu 
coração queimava com desejos materiais. Minha 
vontade de ir embora era muito grande. Eu me 
arrastava para servir, sem conseguir acordar para 
o mangala-arati, cantando uma japa péssima 
e desanimado até para dançar nos kirtanas. 
Fui enviado a pedido do Prabhu Hara Kanta 
para o templo de Curitiba. Voltei para o lugar 
sagrado onde seis meses atrás havia entrado no 
movimento e minha experiência ali não tinha sido 
das melhores... 

Definitivamente, Curitiba foi a cidade mais “maya” 
que eu já conheci, e, para mim, o templo, apesar 
de ser um lugar transcendental, me deixava na 
mental. As condições do templo, o clima da 
cidade, a chuva e toda a energia de Kali-yuga 
das pessoas me forçaram a entender que esse 
era o fim da estrada. A pergunta estava feita: 
Voltar para casa ou encontrar um gosto superior? 
Então, lembrei daquilo que eu ainda não havia 
saboreado: SANKIRTANA!! Um dia, depois 
de voltar de Florianópolis, dirigi-me ao meu 
Siksa Guru, Prabhu Hara Kanta, e implorei para 
distribuir livros. Ele, surpreso, perguntou: “Na 
chuva? tem certeza?”, e eu disse: “Sim Prabhu!!”, 
com muita convicção que era isso que iria me 
arrebatar de maya. Naquele primeiro dia, não 
distribuí nenhum livro, e só consegui distribuir 
mesmo depois de alguns dias, mas o alívio que 
senti foi incrível, e foi essa experiência que me 
manteve no templo até hoje. 

Graças à misericórdia de meu mestre, hoje 
posso sair e esquecer toda a ilusão desse mundo 
material levando a consciência de Krishna 
para todas as pessoas, forçando minha mente 
manhosa a se lembrar de Deus a todo instante e, 
dessa forma, ainda que sem apreciar esse néctar, 
estou realizando que essa é a verdadeira  
“  Maha-Prasada”, a grande misericórdia do  
senhor Gouranga!

Carta de Sankirtana: Gostaria de contar-nos 
alguma história especial que tenha acontecido 
enquanto distribuía livros?

Bhakta Rafael: Certa vez, em Florianópolis, 
enquanto distribuía livros no ônibus, senti uma 
“maya pesada” bater. As pessoas não estavam 
levando os livros e junto veio uma fome que me 
tirou totalmente o desejo de continuar. Então, 
desembarquei perto do mercado Angeloni e 
comecei a me indagar: “Quanto tempo eu iria 
desperdiçar satisfazendo a língua e a mente?” 
“Quantos livros eu deixaria de distribuir?” Até 
que cheguei à conclusão de que só conseguiria 
continuar em sankirtana se matasse aquilo que 
estava me matando: a fome! Então, corri para o 
mercado, e, chegando lá, havia um homem de 
meia idade sentado no banco do lado de fora do 
mercado, e pensei “Vou falar com esse senhor. 
Ele está sentado mesmo e não tem como ele 
simplesmente sair correndo”. Na situação que 
eu estava, qualquer livro pequeno que saísse, 
eu ficaria muito feliz... Me apresentei e mostrei 
os livros para ele. Analisando a Bhagavad-gita 
silenciosamente, ele me escutava explicar sobre o 
livro sem demonstrar grande interesse, até que sua 
esposa sai do mercado com as compras e eles 
começam a conversar baixinho. Depois de alguns 
segundos, ele olha para mim e diz: “Vou levar de 
presente para meu pai!!!” Fiquei muito surpreso e 
não acreditei no que estava acontecendo. Então, 
eu pensei: “Que néctar! Krishna usou a minha 
maya para me trazer até um mercado e distribuir 
um livro maha para um senhor que certamente eu 
não iria encontrar no ônibus!” Depois daquela Gita, 
eu estava em êxtase.

Entrei no mercado, comprei a bhoga – iogurte 
e cereais – e ofereci a Krishna e “me matei’’ 
na prasada. Logo minha mente ficou satisfeita. 
Imagine: Quem diria que isso iria acontecer? 
Quando você fica “na mental”, geralmente tudo 
dá errado, mas tudo estava dando certo.

Terminei de tomar prasada e fui no banheiro. Logo 
que cheguei na porta do banheiro, vi um jovem 
de uns vinte e poucos anos parado mexendo no 
celular. Pensei: “Vou mostrar os livros para ele. Vai 
que sai um livrinho na porta do banheiro”. Então, 
minha mente berrou: “Nãoooo!!!! Estou com 
preguiça e preciso ir ao banheiro urgente. Deixe 
para falar com ele quando sair!!” Não deu outra 
e acabei escutando a mente e negligentemente 
entrei com os livros no banheiro, que não é uma 
atitude correta e foge totalmente aos princípios e 
da etiqueta de um sankirtaneiro. Deixei os livros 
sobre a pia e usei o vaso sanitário. Logo que 
voltei, tinha um senhor urinando e olhando para 
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os livros, então lavei as mãos, dei um sorriso para 
ele, e ele devolveu o sorriso dizendo: “Hare, esse 
livro que tem aí é a Bhagavad-gita?” Eu disse: 
“Sim, é a última edição da Bhagavad-gita”, e ele 
disse: “Eu já li a Gita”, e eu falei: “Esse é completo 
para estudos. Tem índice remissivo...” Então, ele 
logo se empolgou e falou: “Ah! Vou levar a Gita!!!” 
Ele me disse para passar no cartão e a compra 
toda aconteceu dentro do banheiro do Angeloni. 
Logo que saímos, ele mostrou o livro para o filho 
dele que estava esperando do lado de fora, e era 
justamente o rapaz que minha mente não quis 
pregar. Vejam só como Krishna é brilhante! O filho 
não levou, mas Krishna, através do Paramatma, 
deu a misericórdia para essa família através do 
pai. Incrível!!! Eu saí do mercado louco de vontade 
de fazer sankirtana, e naquele dia ainda sairiam 
mais três Gitas.

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

Bhakta Rafael: Não há nada tão valioso na 
consciência de Krishna quanto a associação 
com os devotos. Simplesmente por me associar 
com essas pessoas santas é que percebo como 
será transformador para a sociedade em geral 
se todos puderem ler esses livros e praticarem 
o que ali está escrito. Srila Prabhupada nos 
trouxe o mais elevado nível de consciência, onde 
cada entidade viva se percebe e age como um 
indivíduo espiritual eterno, sendo uma parte 
integrante de Krishna, atingindo, desta forma, 
nossa ocupação original, nosso dharma: servos 
eternos de Deus. A vida dos vaishnavas é perfeita 
e totalmente centrada em serviço amoroso a 
Krishna, então como pode algo dar errado? Eu 
confio firmemente neste movimento e entrego 
minha vida todos os dias a Krishna. Por doar todo 
o meu tempo a Deus, Ele me enche de prazer – 
prazer que eu sinto podendo servir aos pés de 
lótus dos vaishnavas e assim encontrar paz no 
abrigo de sua associação. Se há um motivo que 
me inspira a distribuir esses livros, esse motivo 
se chama “sadhu-sanga”, e eu quero ver todos se 
tornarem devotos de Krishna!

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

Bhakta Rafael: Com a palha na boca, venho com 
o sincero desejo de doar o pouco conhecimento 
que entregaram-me gratuita e generosamente. 
Isso graças à associação de grandes 
sankirtaneiros.  A respeito de sankirtana, essa 
arte tão sagrada, digo aquilo que aprendi vendo e 
ouvindo: eu me considero menos que a palha na 

rua, por isso humildemente peço-lhes desculpas 
maha-vaishnavas por qualquer disparate que eu 
venha dizer aqui.

Tenho total certeza que qualquer pessoa pode 
distribuir os livros de Srila Prabhupada se assim 
desejar profundamente no âmago do seu ser. 
Nós todos somos servos de Krishna. Este é o 
nosso dharma: servir a Krishna! Então, o serviço 
mais elevado é aquele para com os devotos de 
Krishna. Todas as entidades vivas são devotadas 
a Krishna, mas estão esquecidas disso, e 
nossa missão é relembrá-las desse amor por 
Deus que está escondido. Logo, distribuir esse 
conhecimento é o mais elevado grau de amor por 
Krishna, e quem o faz se encontra na plataforma 
de amor mais elevado que existe. Essa é a nossa 
dívida com Srila Prabhupada, e cabe a nós que 
carregamos esse movimento, assumirmos a 
responsabilidade e colocarmos em prática todas 
as técnicas necessárias para desenvolver o gosto 
por esse serviço.

Não há segredo para fazer sankirtana. Há 
apenas uma palavra: sinceridade. Seja sincero 
em desejar distribuir esses livros e tenha total 
convicção de que o que você está fazendo se 
chama “amor puro” e está fora da plataforma 
material... Não é vender livros: é acordar almas! 
Não é apenas sair para se purificar, é sair e se 
render tanto quanto possível para que não só 
você, mas todos se purifiquem!

É preciso que o sankirtaneiro pense: “Enquanto 
eu carregar esses livros, eu estarei carregando 
Krishna nos meus braços”. Por estar em conexão 
direta com Deus, você pode não compreender 
as coisas que irão acontecer, mas todos os 
acontecimentos, por mais extraordinários que 
sejam, estão sendo controlados por Ele. Você 
deve ter fé em Krishna e estar firmemente 
apegado aos seus pés de lótus. Dessa forma, 
esteja completamente convicto de que não é 
você quem vende o livro ou convence a pessoa 
a visitar o templo; é Krishna quem faz isso! Se 
você agir dessa maneira totalmente desapegado 
de qualquer resultado e prestígio, sem desejar 
nada em troca, a não ser a satisfação de 
Krishna, então certamente você se tornará 
um instrumento puro, apto para levar esse 
conhecimento para qualquer pessoa, até  
mesmo para as almas mais caídas deste 
universo. Seja um servo simples e humilde, 
amigo e benquerente de todas as entidades 
vivas, e, dessa forma, Krishna lhe outorgará 
todas as bênçãos. Todas as glórias a  
A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada!  
Todas as glórias aos devotos reunidos! 
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A ARTE DA 
DISTRIBUIÇÃO DE LIVROS

Essa é a turma 19 do curso presencial Bhakti-
shastri e está recebendo 25 estudantes (12 
rapazes e 13 moças), vindos de diversas partes 
do mundo. Vejam que interessante: 2 vieram da 
Índia, 1 da Suécia, 1 do México, 4 da Argentina, 3 
de Vrajadhama, 5 de Nova Gokula, 1 de Fortaleza, 
4 de Vrajabhumi, 1 da Ecovila Govardhana, 2 de 
Belém, 1 de Belo Horizonte.

Formam uma turma interessante e cheia de 
entusiasmo. Compartilho aqui o nome de cada 
estudante que participou do curso conosco. Entre 
as devotas, estavam: Madhava-priya, Paurnamasi, 
Lilananda, Sarasvati, Maharani, Eliryn, Paloma, 

Fernanda, Erika, Jaqueline, Gandharvika, Kalindi e 
Carla. Entre os devotos: Gopalaji, Nimai, Keshava, 
Jeziel, Gabriel, Eduardo, Francisco, Vinicius, 
Fabrizzio, Érico, Haridasa e Krishna Gopala.

Tivemos um dia de curso que foi realizado por 
meio de uma pedagogia dialogal, através da 
construção do conhecimento por parte das 
experiências de cada estudante. Também realizei 
uma aula expositiva, por meio de um material que 
produzimos para a Secretaria de Sankirtana que 
conta com os seguintes temas, apresentados 
para os estudantes: (1) A importância de se 
satisfazer o mestre espiritual, (2) a história da 

Olá queridos leitores da carta de Sankirtan. Venho, por meio deste texto, compartilhar como foi o curso 
sobre a transcendental distribuição de livros de Srila Prabhupada que eu, Premasindhu Dasa, representando 
a Secretaria de Sankirtana, ofereci para os estudantes do Instituto Jaladuta. O curso é fruto de uma 
parceria da Secretaria com o Instituto e já acontece há mais de dez anos, sendo parte do planejamento e 
do currículo pedagógico do Instituto Jaladuta. Tal instituto é coordenado por Sua Santidade Dhanvantari 
Swami, que conta com uma excelente equipe pedagógica e profissional. 
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distribuição de livros, (3) a importância dessa 
atividade dentro da ISKCON, (4) a compaixão, (5) 
as diversas formas de se distribuir livros e, por 
fim, (6) o cuidado aos devotos de mãos dadas 
com a distribuição de livros.

Essa foi a parte teórica, realizada no turno da 
manhã; na parte da tarde, fizemos a prática. 
Iniciamos com uma reflexão sobre corporeidade, 
dentro de uma perspectiva de que o corpo 
fala, com o intuito de dar ferramentas para 
os estudantes no aprendizado de se falar em 
público. Depois, fizemos dinâmicas de teatro.  
Eles se dividiram em grupos e apresentaram 
peças sobre os diferentes níveis de escuta, até 
chegar à escuta empática. Esse momento gerou 
um clima muito favorável em sala de aula, com  
os estudantes já mais soltos, menos tímidos,  

e se divertiram bastante. No final, fizemos mais 
uma peça de teatro simulando diversas situações 
que acontecem nas ruas quando estamos 
distribuindo livros.

O curso foi bem especial e todos ficaram ainda 
mais entusiasmados para irem a Sankirtana. 
Uma semana por mês, todos vão distribuir os 
livros de Prabhupada. 60 caixas de livros já estão 
disponíveis e eles irão a Natal, João Pessoa, 
Recife e Caruaru, dentre outras cidades. A 
primeira semana se inicia agora, do dia 07/06 até 
o dia 14/06.

Pedimos a todos que possam derramar 
suas bênçãos sobre esses estudantes tão 
determinados e entusiasmados. Gratidão.

Prema-sindhu Dasa 
Doutorando em educação pela UFPB 
Membro da secretaria de Sankirtana
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RESULTADOS

[MAIO - 2019]

DE SANKIRTANA

RESULTADOS POR TEMPLO LIVROS TOTAL

UF REVI PEQ MÉD GRD MAHA LIVROS PONTOS

1º Nitai Goura - TSP NG TSP  0 5598 0 5220 0 10 818 6 619,50

2º Itajaí ITJ  0 1 900  0  0  60 1 960  595,00

3º Porto Alegre POA  0 1 362  0  118  14 1 494  486,50

4º São Joaquim das Bicas SJB 0 915 0 37 0  952  265,75

5º Florianópolis FLO  0  530  0  20  3  553  158,50

6º Campina Grande CG 0 110 0 93 0  203  120,50

7º Curitiba CTB  0  425  0  0  5  430  116,25

8º Goura Vrindavana GV  0 320 0 31 0  351  111,00

9º Ecovila Vraja Dhama EVD  0  392  0  5  0  397  103,00

10º Recife REC  0 152 0 0 0 152 38,00

11º Ashram Vrajabhumi AV  0 0 26 0 22 48  28,50

12º C.C. Bhakti Yoga de São Paulo CC SP  0 19 1 2 8  30  23,25

13º Pousada Portal dos Avataras -BA PA BA  0  5  0  0  5  10  11,25

14º Rio de Janeiro RJ 0 7 0 1 0  8  2,75

15º C. C. Iskcon Distrito Federal CC DF  0  0  0  1  0  0  1,00

16º Franco da Rocha FR  0  0  0  1  0  1  1,00

TOTAL 0 11735 27 5529 117 17407 8681,75
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RESULTADOS INDIVIDUAIS LIVROS TOTAL

UF REVI PEQ MÉD GRD MAHA LIVROS PONTOS

1º Caitanya Candra Dasa NG TSP 0 5598 0 5220 0 10 818 6 619,50

2º Radha Krishna Gouranga Dasa EVD 0 305 0 331 0  636  407,25

3º Krishna Candra Dasa SJB 0 915 0 37 0  952  265,75

4º Bk. Rafael ITJ 0 593 0 0 22  615  192,25

5º Rasarnava Gouranga Dasa POA 0 552 0 36 6  594  186,00

6º Manohara Saciputra Dasa POA 0 351 0 62 5  418  159,75

7º Bk. Vinicius ITJ 0 510 0 0 11  521  149,50

8º Ekacakra Nitai Dasa FLO 0 489 0 16 0  505  138,25

9º Mahananda Murari Dasa ITJ 0 406 0 0 16  422  133,50

10º Thirtaraj Dasa CG 0 110 0 93 0  203  120,50

11º Sri Gourangi Devi Dasi EGV 0 320 0 31 0  351  111,00

12º Prema Sindhu Dasa EVD 0 321 0 5 0  326  85,25

13º Lilananda Dasa POA 0 238 0 15 1  254  76,50

14º Bk. Max POA 0 218 0 5 2  225  63,50

15º Bn. Mariana ITJ 0 204 0 0 5  209  61,00

16º Bn. Gabrieli ITJ 0 151 0 0 2  153  41,75

17º Vaisnavi Vrinda Devi Dasi CTB 0 135 0 0 0  135  33,75

18º Bn. Marcela AV 0 26 0 22 0  48  28,50

19º Bn. Bruna CTB 0 104 0 0 0  104  26,00

20º Kunti Añjaneya REC 0 100 0 0 0  100  25,00

21º C. Cultural BY de São Paulo Loja CC SP 0 13 1 2 8  24  21,75

22º Bk. Patricio EVD 0 71 0 0 0  71  17,75

23º Phalguna Nimai Dasa CTB 0 50 0 0 1  51  14,50

24º Ekacakra Pran Dasa ITJ 0 26 0 0 4  30  14,50

25º Família Añjaneya REC 0 52 0 0 0  52  13,00

26º Bn. Thayssa CTB 0 48 0 0 0  48  12,00

27º Jagad Vicitra Dasa PA BA 0 5 0 0 5  10  11,25

28º Bn. Antonielli CTB 0 37 0 0 0  37  9,25

29º Bn. Nayara FLO 0 18 0 4 0  22  8,50

30º Hara Kanta Dasa FLO 0 1 0 0 3  4  6,25

31º Krishna Kanta Gopalini Devi Dasi CTB 0 24 0 0 0  24  6,00

32º Nitai Ulas Dasa CTB 0 7 0 0 2  9  5,75

33º Mahaprabhu Dayasindhu Dasa CTB 0 10 0 0 1  11  4,50

34º Bk. José CTB 0 6 0 0 1  7  3,50
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RESULTADOS INDIVIDUAIS LIVROS TOTAL

UF REVI PEQ MÉD GRD MAHA LIVROS PONTOS

35º Bhoddana Tattva Dasa RJ 0 7 0 1 0  8  2,75

36º Bn. Gabriella FLO 0 11 0 0 0  11  2,75

37º Lila Kamalini Devi Dasi CTB 0 2 0 0 1  3  2,50

38º Bn. Jamile FLO 0 9 0 0 0  9  2,25

39º Bn. Mara ITJ 0 7 0 0 0  7  1,75

40º Govinda Gopal Dasa CC SP 0 6 0 0 0  6  1,50

41º Tungavidya Prema Devi Dasi ITJ 0 1 0 1 0  2  1,25

42º Centro Cultural ISKCON DF CC DF 0 0 0 1 0  1  1,00

43º Ananda Rasa Devi Dasi FR 0 0 0 1 0  1  1,00

44º Ekanistha Radha Devi Dasi POA 0 3 0 0 0  3  0,75

45º Krishna Caitanya Prasada Dasa FLO 0 2 0 0 0  2  0,50

46º Muralidhar Syamasundar Dasa CTB 0 2 0 0 0  2  0,50

47º Bk. Deryck ITJ 0 2 0 0 0  2  0,50

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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DISTRIBUIDORES DO BRASIL NO MUNDO
TEMPLO CATEGORIA POSIÇÃO

Caitanya Candra Dasa NG TSP Distribuidores - Mundial 1

Bk. Rafael ITJ Bhaktas 3

Bn. Diane GV Bhaktins 3

Bn. Mariana ITJ Bhaktins 7

Bn. Gabrieli ITJ Bhaktins 8

RESULTADOS MUNDIAIS DE SANKIRTANA

[ABRIL - 2019]

OS 10 PRIMEIROS PAÍSES

PAÍS PONTOS

1º Índia  104955.30

2º Estados Unidos  48679.65 

3º Rússia 19078.25

4º Brasil 10918.25

5º México  9195.00

6º Itália  7780.10

7º Australia 7358.40

8º Bangladesh  5789.50

9º Reino Unido  4182.75

10º República Checa 3439.60

LIVROS DISTRIBUÍDOS  
NO MUNDO

Livros Maha-grandes

Livros Grandes

Livros Médios

Livros Pequenos

Revistas

Assinaturas da BTG

Coleções

63103

55320

37735

156867

56843

454

599

Durante o mês de abril 2019, 174  templos 
reportaram os seguintes resultados de 
distribuição:

Este Mês

Este Ano

Desde 1965 

372,592

1,669,231

550,630,862
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PASSATEMPOS
DE SANKIRTANA

Em uma manhã recente, eu estava dando aula do Srimad-Bhagavatam em Melbourne e 
falando sobre distribuição de livros. No final da aula, um devoto mencionou que uma pessoa 
no templo tinha acabado de ir morar no asrama, e ele veio porque ele recebeu de mim um 
livro, em Gold Coast, no norte da Austrália.

Que surpresa agradável! Alguns de vocês devem se lembrar. Aconteceu dois anos atrás. 
Eu estava distribuindo, e foi bem difícil, então eu estava orando a Krishna para me dar um 
pouco de sinceridade para que eu pudesse distribuir alguns de Seus livros. Então, quatro 
rapazes vieram e eu me apresentei e ofereci a eles a Bhagavad-gita. 

Eles eram da Inglaterra e estavam a caminho de um “barzinho” para beber. Mostrei-lhes 
os livros e eles os acharam interessantes e deram uma boa doação, então eu lhes dei mais 
livros. Por fim, eu disse: “Agora, eu estou indo para um centro que temos aqui, e eu vou dar 
uma palestra sobre o livro que você acabou de levar. Vamos servir um jantar saboroso e 
praticar meditação. Vocês estão com algum compromisso agora? Querem vir comigo e ter 
uma nova experiência?”

Ambos disseram: “Sim, vamos experimentar algo novo”.

Eles participaram de todo o programa, e um deles está em contato comigo através de 
e-mail. Ele está lendo a Bhagavad-gita, mas ainda não aceitou por completo. Outro, como 
acabei de descobrir, juntou-se ao templo de Melbourne.

Esta é a primeira vez que eu experimentei isso: enquanto dava uma aula no templo, eu 
descubro que alguém está ali porque ele recebeu um livro que eu lhe dei. Isso faz eu sentir 
que tudo vale a pena.

Aqui estão suas fotos de antes e depois.

Seu servo, 
Vijaya Dasa

Antes e Depois


