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EDITORIAL

Paravyoma Dasa (ACBSP)

Hare Krishna! Por favor aceitem minhas reverências. Todas as 
glórias a Srila Prabhupada!

Quando Srila Prabhupada fundou a ISKCON, a Sociedade 
Internacional para a Consciência de Krishna, em Nova Iorque, 
ele estabeleceu quatro diretrizes básicas que devem ser 
abraçadas e seguidas por todos os membros desta instituição 
de vaishnavas (devotos de Krishna): “PREGAÇÃO É A ESSÊNCIA, 
OS LIVROS SÃO A BASE, PUREZA É A FORÇA E UTILIDADE 
É O PRINCÍPIO.” Estes quatro lemas fundamentais constituem 
os principais alicerces sobre os quais e em torno dos quais 
todos os interesses e atividades dos membros desta Sociedade 
transcendental devem se apoiar e girar. Todas essas quatro 
atividades estão intimamente interligadas e inter-relacionadas. 
Isto é, este Movimento de Sankirtana (“canto congregacional 
dos santos nomes de Deus, Krishna”), inaugurado há 500 anos 
pelo Senhor Sri Chaitanya Mahaprabhu, o Avatara Dourado, é o 
processo de autorrealização recomendado, e o sanatana-dharma 
para a atual era de Kali.

O objetivo último de um ser vivo, principalmente na forma 
humana, é desenvolver amor puro por Krishna, o qual já se 
encontra intrínseco dentro do coração de todos, e, para cumprir 
esse objetivo, a primeira atividade essencial deste Movimento, 
a qual devemos adotar, é PREGAR. Esta palavra “pregar” pode 

parecer piegas ou impositiva, porém ela se resume simplesmente em transmitir para o próximo aquilo que 
estamos assimilando e experimentando – até porque o ser humano é um ser social. Para este propósito de 
“transmitir” este conhecimento e realizações que são tão elevados, os quais são tão incomensuráveis que 
nos achamos incapazes de o revelar de maneira adequada e perfeita, recorremos a expertise e a potência 
transcendental do devoto puro de Krishna, Sua Divina Graça A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, e 
possibilitamos que ele realize a perfeita transmissão destes ensinamentos através de distribuirmos seus 
LIVROS, os quais possuem o poder de mudar a vida de nós mesmos e a vida daqueles que os lerem. Por 
isso, “OS LIVROS DE SRILA PRABHUPADA SÃO A BASE.”

E para cumprirmos esse propósito de transmitir nossas realizações e passar este conhecimento, 
principalmente pela distribuição dos livros de Srila Prabhupada, precisamos de força espiritual para 
convencer nossos irmãos que estão destituídos dessa misericórdia, e, para isso: PUREZA É A FORÇA. 
Nós, como almas espirituais eternas, por natureza somos constitucionalmente puros, mas, devido ao 
contato com esta energia material externa, estamos encobertos pela ilusão, ou maya, de que somos 
estes corpos, estas mentes, estas inteligências e estes egos falsos. Porém, ao cantarmos estes santos 
nomes de Krishna: Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare/ Hare Rama, Hare Rama, 
Rama Rama, Hare Hare, e ao praticarmos serviço devocional desinteressado ao guru e a Krishna, 
gradualmente nos purificamos dessas falsas concepções de vida. 

E, finalmente, para que todos os três propósitos acima sejam executados, Srila Prabhupada enunciou 
o quarto lema: “UTILIDADE É O PRINCÍPIO”, ou seja, a verdadeira renúncia é utilizar tudo ao nosso 
redor (ou quase tudo), no serviço a Krishna, tendo em vista cumprir os três lemas anteriores já 
mencionados. Como mencionou Srila Rupa Gosvami:

anasaktasya visayan
yatharham upayunjatah

nirbandhah krsna-sambandhe
yuktam vairagyam ucyate

“Quando alguém não está apegado a nada, mas, ao mesmo tempo, aceita tudo em relação a Krishna, 
está corretamente situado acima do sentimento de posse.” (Bhakti-rasamrita-sindhu 1.2.255)
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Dentre esses quatro lemas, a principal missão de Srila Prabhupada foi a impressão e distribuição de 
seus livros transcendentais. Esta foi a ordem dada a ele por seu mestre espiritual Srila Bhaktisiddhanta 
Sarasvati Thakura: “Se você receber algum dinheiro, imprima livros”, e Srila Prabhupada aceitou essa 
ordem como sua vida e alma.

Srila Prabhupada descansava por volta das 22h e se levantava por volta da meia-noite, e nas primeiras 
horas da manhã, todos os dias, ele escrevia seus livros transcendentais. Ele trabalhou duro para escrever 
esses livros para nosso benefício.

Certa vez, num grande festival de sankirtana, Srila Prabhupada mandou chamar os maiores distribuidores 
de livros e perguntou: “Qual deve ser a atividade mais importante dos devotos em nosso Movimento?” 
E todos eles responderam: “Distribuir os seus livros!!!” E Srila Prabhupada respondeu: “Não. Tem uma 
atividade ainda mais importante!” Todos ficaram atônitos e confusos. E Srila Prabhupada completou: 
“Ainda mais importante do que distribuir meus livros é lê-los, absorver seus ensinamentos, colocá-los 
em prática e desenvolver amor por Krishna!” E aí todos entoaram um sonoro “JAAAYAAA!!!” 

Em outra ocasião, ele respondeu a um discípulo que perguntou: “Como posso agradar você?” “Você 
pode me agradar mais lendo meus livros e seguindo as instruções nele contidas.”

Lembro-me de que quando eu era um brahmachari sankirtaneiro de tempo integral, não gostava de 
distribuir um livro que eu ainda não tivesse lido. Me dava muito prazer imaginar as pessoas lendo e se 
iluminando com os ensinamentos de Srila Prabhupada que eu já havia lido.

Hoje sei que muitos devotos têm os livros de Srila Prabhupada em seus computadores. Mas, 
pessoalmente, acho muito mais atrativos os livros impressos de verdade, com as belas capas coloridas e 
pinturas coloridas de Krishna. É bom ter o livro real, virar as páginas, mantê-lo com você… 

Srila Prabhupada kiii jaaaya! Distribuição dos livros de Srila Prabhupada kiii jaaaya! Sankirtana Yajña kiiijaaaya!

Vosso servo eterno,

Paravyoma Dasa (ACBSP)

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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HOMENAGEM A 
Srila Prabhupada

Todas as glórias à crescente distribuição de literatura consciente de Krishna! 

Todas as glórias a Srila Prabhupada!

No próximo dia 31 de outubro, relembramos o desaparecimento de Srila Prabhupada, 
nosso eterno e querido mestre espiritual, um enviado do Senhor Chaitanya que distribuiu o 
cantar dos santos nomes de Deus para praticamente todas as vilas e cidades do mundo. 

Srila Prabhupada nunca aceitava os créditos de seu imenso 
serviço para si mesmo, sempre reverenciando seu próprio 

mestre espiritual, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura, 
e enfatizando que, se ele tinha alguma qualificação, era 

por que havia seguido suas ordens.

Como um seguidor fiel de seu mestre espiritual, Srila 
Prabhupada sempre enfatizou a distribuição da 
literatura consciente de Krishna como o meio mais 
eficaz de pregação: uma “Brihat Mridanga”.

 Em comemoração ao mês de seu 
desaparecimento, selecionamos 

um trecho de uma matéria da 
revista Volta ao Supremo onde 

Satsvarupa Dasa Gosvami narra 
a primeira impressão de livros 
da ISKCON, em 1966:

Era uma noite de folga – sem 
kirtana e palestras públicas 
–, e o Swamiji estava em 
seu quarto trabalhando 
na tradução do Srimad-
Bhagavatam. No andar de 
baixo, a impressão da primeira 
edição já durava horas. 
Raya Rama havia digitado 
os estênceis e, durante 
a impressão, ele lançava 
um olhar nervoso sobre a 
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máquina, examinando a 
qualidade da impressão 
de cada página, acariciando 

sua barba e murmurando: 
“Hmmmmm”. Agora era hora 
de coletar e grampear cada 
revista. Os estênceis tinham 

durado cem cópias, e cem 
cópias de cada uma das 

vinte e oito páginas e 
a capa e contra 
capa estavam 
agora alinhadas 

ao longo de dois 
dos bancos não 

envernizados que Raphael 
havia feito naquele verão. 

Alguns devotos colaram e 
grampearam a revista em uma 
linha de montagem, andando 

pelas pilhas de páginas, 
passando uma página por 
outra até chegarem ao final do 

banco e entregando a pilha de páginas 
a Gargamuni, que estava tirando seus longos 

cabelos da frente de seus olhos, grampeando cada 
revista com o grampeador e os grampos que Brahmananda 

trouxera de seu escritório no Conselho de Educação. Até Hayagriva, que geralmente 
não era voluntário para tarefas domésticas, estava lá, andando na fila, colando. De 
repente, a porta lateral se abriu, e, para a surpresa deles, viram o Swamiji olhando 
para eles. Então, ele abriu a porta e entrou na sala. Ele nunca desceu assim em 
uma noite de folga antes. Eles sentiram uma inesperada descarga de emoção e 
amor por ele, e caíram de joelhos, inclinando a cabeça no chão. “Não, não”, disse 
ele, levantando a mão para detê-los, enquanto alguns ainda estavam se curvando 
e outros já se levantando. “Continuem o que vocês estão fazendo.” Quando eles se 
levantaram e o viram em pé com eles, não sabiam o que fazer. Mas, obviamente, ele 
tinha ido vê-los produzindo sua revista Volta ao Supremo, então eles continuaram 
trabalhando, silenciosa e eficientemente. Prabhupada desceu a fila de páginas, 
estendendo a mão e o pulso graciosamente das dobras do xale, enquanto tocava 
uma pilha de páginas e depois uma revista pronta. “ISKCON Press”, disse ele.

Hoje, já foram distribuídos mais de 552.084.054 livros ao redor do mundo!

Que Srila Prabhupada e os acharyas anteriores nos abençoem para que possamos dobrar  
os números!

– Os Editores



“Se, de maneira 
sincera, nós tentarmos 

fazer com que uma 
pessoa leve um livro, 

ela o levará.”

1º de janeiro de 1975
Carta a Ramesvara Dasa
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Navina-nirada Dasa: Devemos nos vestir de 
uma maneira respeitável. Você não precisa usar 
terno e gravata. Dá para se vestir de maneira 
mais comum, mas suas roupas devem estar 
legais. Você não pode usar uma calça jeans 
desgastada, uma camisa meio aberta ou sem 
botões, ou estar com pedaços de tilaka na 
testa, ou com sua sikha apontada para alguma 
direção e o seu cordão bramânico embolado 
na sua kanthi. Essas coisas realmente parecem 
ridículas ou até suspeitas. As pessoas podem 
até dar alguma coisa, mas apenas um ou dois 
dólares; no máximo cinco. Mas sua aparência 
pode ser a de uma pessoa de cem dólares. As 
pessoas não hesitarão em dar-lhe cem dólares 
quando eles acharem que esse é o seu padrão, 

que é a coisa certa para a pessoa certa. Isso é 
especialmente importante quando você vai em 
centros comerciais, escritórios ou no aeroporto, 
onde você encontra muitas pessoas de classe 
alta. Sua aparência não deve ser de classe 
baixa. Você deveria ter um estilo pessoal. Eu 
sempre visto calças normais, meias brancas e 
roupas normais. Camiseta, sem chapéu, sem 
peruca, apenas cabelo curto e sikha, sem tilaka. 
Com essas roupas, eu vou a qualquer lugar, e 
em qualquer lugar as pessoas gostam. Eu entro 
em grandes empresas e escritórios onde eles 
geralmente expulsariam você imediatamente. Se 
você viesse usando um dhoti, nunca seria capaz 
de conversar com essas pessoas, porque os 
seguranças o expulsariam.

NÉCTAR DA DISTRIBUIÇÃO DE LIVROS
VANTAGENS DA DISTRIBUIÇÃO DE LIVROS EM VESTES OCIDENTAIS
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Guru-carana Dasa: Quando você sai vestido como 
um karmi, você tende a se misturar muito com 
eles. Se você começar a olhar para algo, ninguém 
vai dizer: “O que você está fazendo?” Mas se 
você está vestido como devoto, não pode se 
misturar com os karmis. Se você está barbeado, 
vestido como um devoto, a influência é diferente. 
Todo mundo entende que você é um monge e 
você é obrigado se comportar de acordo. Você 
não pode olhar as vitrines ou algo assim.  No 
geral, é claro, depende do local onde você prega 
e faz sankirtana. Devemos aprender a praticar a 
consciência de Krishna em qualquer condição, 
mesmo se formos obrigados a usar roupas karmis. 
Mas, então, o perigo é que nossa consciência 
pode se contaminar mais facilmente. Assim, é 
bom que o devotos aprendam a distribuir livros 
enquanto vestidos como devotos, especialmente 
os novos devotos. Mesmo que eles não 
distribuam tantos livros vestidos como devotos, 
isso torna sua distribuição pura e convincente, e 
eles se tornarão bons distribuidores, mesmo que 
mudem para as roupas karmis em outro local, 
horário e circunstância.

Lilavatara Dasa: Os devotos estão viajando 
rápido e se movendo por toda parte. E se 
eles estão vestidos como devotos, milhões 
de pessoas irão ver os devotos em um dia, e 
eles verão que o movimento Hare Krishna está 
vivo e eles ajudarão, porque existem muitos 

devotos circulando com livros. Em alguns países, 
os devotos usam perucas, calças e jaquetas 
apenas para ir comprar leite. Isso está errado. 
Não há problema em ir a uma loja com roupas 
devocionais. Apenas lembre-se de como foi feito 
o primeiro devoto na Rússia. Syamasundara 
andou por Moscou de cabeça raspada e de dhoti, 
e um jovem indiano e outro russo o viram e se 
aproximaram. Se Syamasundara tivesse saído 
de roupas ocidentais, eles nem o teriam notado. 
E em Nova Iorque, as pessoas viram Prabhupda 
vestida de sannyasi e ficaram atraídos.

Harinamananda Dasa: Definitivamente, é útil se os 
devotos tiverem a experiência de distribuir com 
um dhoti ou sari. Introduzimos o sistema na Suíça 
de que todo novo distribuidor deve sair por algum 
tempo em roupas devocionais para aprender a 
representar o movimento sem medo ou apego. 
Dessa maneira, os devotos podem provar 
diferentes aspectos da distribuição de livros e 
obter muitas realizações que fortalecem suas 
vidas espirituais. O treinamento básico de novos 
distribuidores de livros inclui vestir roupas de 
devotos e de karmis, e depois eles podem decidir 
o que melhor lhes convém. Mas, em ambos os 
casos, todo templo precisa de um núcleo de 
devotos consagrados à distribuição maciça de 
livros que manterá o espírito, apoiará o templo 
e cumprirá a ordem de Srila Prabhupada de que 
que muitos livros sejam distribuídos.

VANTAGENS DA ROUPA DO DEVOTO



Carta de Sankirtana: Qual a importância de se distribuir livros?

Rasarnava Gouranga Dasa: Qual é a importância da base de um edifício? Sustentar toda a estrutura do 
prédio. Srila Prabhupada nos ensinou que “os livros são a base”; são eles, portanto, que sustentam todo 
o nosso Movimento. 

Sustentam tanto financeiramente, como uma fonte de renda para os templos, como espiritualmente, 
dando uma boa consciência para os devotos. 

Prabhupada nos ensina que “pregação é a essência” e que a melhor pregação é a distribuição de seus 
livros. Quando se tem consciência de pregação, todas as diferentes atividades do templo são bem 
executadas, desde a limpeza, cozinha, pujari, aula etc. Pois os sankirtaneiros estão nas ruas convidando 
as pessoas a virem ao templo, e tudo deve estar bom para recebê-los.

Entrevista com  
Rasarnava Gouranga Dasa Brahmachari

Rasarnava Gouranga Dasa nasceu em 1994 na cidade de Carazinho-RS. 
Atualmente, reside na ISKCON Porto Alegre e é um dos líderes do templo e 
incentivadores do sankirtana no Sul Yatra. Seu serviço é a distribuição de 
livros e a adoração às Deidades.
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Em uma palestra de Chaitanya-chandra Prabhu (campeão mundial de sankirtana), foi dito por ele que 
o fruto maduro da árvore de bhakti só pode ser experimentado quando compartilhado. Portanto, a 
distribuição de livros, além de beneficiar muito as almas condicionadas, outorga um avanço espiritual 
imensurável aos sankirtaneiros.

Carta de Sankirtana: Quando você começou a distribuir livros?

Rasarnava Gouranga Dasa: Quando fui morar no templo, o nosso siksa-guru e líder do yatra, Hara-
kanta Prabhu, sempre enfatizava muito a importância de sair em sankirtana e como esse serviço satisfaz 
Srila Prabhupada. Então, eu ajudava na parte da manhã na cozinha, no Alimentos para a Vida, e de tarde 
saía para distribuir livros até a hora do estudo da Bhagavad-gita. Eu voltava e dizia: “Prabhu, não saiu 
nada”, e Hara-kanta Prabhu respondia: “Como não saiu nada? E a sujeira do seu coração?” Então, desde 
o começo eu apreciava o sankirtana porque eu sabia que limpava coração.

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

Rasarnava Gouranga Dasa: Sempre que a mente começa a pregar durante o sankirtana, lembro desse 
passatempo. No segundo dia de uma maratona de julho em São Paulo, capital, eu fiquei completamente 
sem voz. Então, eu estava muito “na mental”, porque a avenida Paulista é muito barulhenta e é difícil 
parar as pessoas, o que requer um tom de voz no mínimo audível. Então, liguei para Hara-kanta Prabhu 
e expliquei a situação (esperando a instrução de ir descansar para estar bem no dia seguinte). Entretanto 
o Prabhu me instruiu a permanecer ali, no campo de batalha, e executar o meu dever sem apego ao 
resultado. Então, eu fiz isso, esperando resultado nenhum, mas me esforçando bastante. De alguma 
forma muito mística, todas as pessoas que eu falava paravam, se esforçavam para me ouvir e levavam 
os livros, enquanto meus irmãos espirituais corriam de um lado para o outro atrás dos paulistanos 
apressados. Naquele dia, cheguei perto dos 80 pontos, o que nunca tinha acontecido comigo até então. 
Fortificou muito minha fé nas instruções do meu guru e trouxe de maneira muito vívida a realização de 
que devemos dar o melhor de nós, mas completamente dependentes da misericórdia do guru e Krishna.

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

Rasarnava Gouranga Dasa: Primeiramente, me sinto inspirado por ver as declarações de Srila 
Prabhupada sobre essa atividade de sankirtana e como nosso acharya sentia prazer transcendental 
ao ver seus livros sendo distribuídos. Quando vejo o líder do yatra que resido trabalhando duramente 
para ter mais e mais devotos nas ruas e criando todo um amparo para que os distribuidores de livros 
possam estar focados na pregação, sinto uma grande inspiração em dar o melhor de mim. Me sinto 
muito inspirado por ver o comportamento dos devotos que são distribuidores de livros, sempre com 
muito entusiasmo e muitas realizações. São pessoas muito dispostas a servir e muito determinadas a 
sacrificar o seu conforto pelo benefício dos outros. Outra fonte de inspiração acontece quando presencio 
devotos seniores contando suas lilas de sankirtana com brilho nos olhos, demonstrando que essa era a 
atividade que mais lhes trouxe avanço e bem-aventurança. São muitas fontes de inspiração, que posso 
apreciar hoje porque fui educado, desde que entrei no Movimento, a valorizar esta que é, segundo Srila 
Prabhupada, nossa atividade mais importante.

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

Rasarnava Gouranga Dasa: Aconselho que a pessoa leia o Srila Prabhupada Lilamrita. É muito 
inspirador ver o nível de esforço que Srila Prabhupada empreendeu para que seus livros fossem 
publicados e distribuídos amplamente. Aconselho que faça da distribuição dos livros de Srila 
Prabhupada o meio e a meta do seu sucesso espiritual. Que execute esse serviço tentando ao máximo 
fazê-lo como um gesto de compaixão para com as almas condicionadas, pois mesmo se uma pessoa 
simplesmente segura um desses livros o serviço devocional dela já começou, e a vida materialista 
começa a ter fim.
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RESULTADOS

[SETEMBRO - 2019]

DE Sankirtana

RESULTADOS POR TEMPLO LIVROS TOTAL

UF REVI PEQ MÉD GRD MAHA LIVROS PONTOS

1º Porto Alegre POA 0 1399 0 303 9 1711 670,75

2º Itajaí ITJ 0 653 0 348 6 1007 523,25

3º Campina Grande CG 0 1211 0 53 20 1284 395,75

4º Brihad Mridanga BRM 0 105 0 324 0 429 350,25

5º Ecovila Vraja Dhama EVD 0 1050 0 38 8 1096 316,5

6º Florianópolis FLO 0 400 0 188 8 596 304

7º Curitiba CTB 0 468 1 172 6 647 301,5

8º São Joaquim de Bicas SJB 0 365 0 32 3 400 129,25

9º Recife REC 0 20 0 0 0 20 5

10º Ashram Vrajabhumi AVB 0 0 0 2 2 4

TOTAL  0 5671 1 1458 62 7192 3000,25
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RESULTADOS INDIVIDUAIS LIVROS TOTAL

UF REVI PEQ MÉD GRD MAHA LIVROS PONTOS

1º Radha Krishna Gouranga Dasa BRM 0 105 0 324 0 429 350,25

2º Bk. Vinicius POA 0 632 0 119 1 752 279

3º Mahananda Murari Dasa ITJ 0 338 0 146 1 485 232,5

4º Ekachakra Nitai Dasa FLO 0 225 0 146 6 377 214,25

5º Prema Sindhu Dasa EVD 0 650 0 30 5 685 202,5

6º Bk. Rafael ITJ 0 169 0 141 1 311 185,25

7º Manohara Saciputra Dasa POA 0 316 0 85 1 402 166

8º Krishna Chandra Dasa SJB 0 365 0 32 3 400 129,25

9º Rasarnava Gouranga Dasa POA 0 273 0 58 1 332 128,25

10º Dharma Dasa EVD 0 400 0 8 3 411 114

11º Phalguna Nimai Dasa CTB 0 223 0 27 1 251 84,75

12º Bk. Leandro FLO 0 169 0 38 1 208 82,25

13º Bk. Dudu POA 0 150 0 39 1 190 78,5

14º Bn. Bruna CTB 0 9 0 69 1 79 73,25

15º Bn. Mariana ITJ 0 68 0 36 2 106 57

16º Gopalaji Dasa CG 0 100 0 16 6 122 53

17º Bk. Venicius CG 0 81 0 15 2 98 39,25

18º Vaishnavi Vrinda Devi Dasi CTB 0 19 0 33 0 52 37,75

19º Gauradayanath Dasa CG 0 74 0 16 1 91 36,5

20º Bk. Gustavo CTB 0 121 0 4 0 125 34,25

21º Gandharvika Devi Dasi CG 0 126 0 0 0 126 31,5

22º Ekachakra Pran Dasa ITJ 0 34 0 22 0 56 30,5

23º Bn. Paloma CG 0 94 0 0 0 94 23,5

24º Bn. Gabriella CTB 0 43 0 12 0 55 22,75

25º Bn. Júlia CTB 0 23 0 13 2 38 22,75

26º Hitakari Dasa CG 0 71 0 0 2 73 21,75

27º Sarasvati Devi Dasi CG 0 83 0 0 0 83 20,75

28º Bn. Jacqueline CG 0 73 0 0 1 74 20,25

29º Lilananda Devi Dasi CG 0 68 0 0 1 69 19

30º Bn. Erica CG 0 74 0 0 0 74 18,5

31º Bk. Jeziel CG 0 34 0 6 2 42 18,5

32º Bn. Eliryn CG 0 71 0 0 0 71 17,75

33º Bn. Gabrieli ITJ 0 42 0 2 2 46 16,5

34º Bk. Gabriel CG 0 58 0 0 1 59 16,5

35º Bk Francisco CG 0 51 0 0 1 52 14,75
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RESULTADOS INDIVIDUAIS LIVROS TOTAL

UF REVI PEQ MÉD GRD MAHA LIVROS PONTOS

36º Bk. Fabrizio CG 0 49 0 0 1 50 14,25

37º Purnamasi Devi Dasi CG 0 40 0 0 1 41 12

38º Bn. Duda POA 0 0 0 1 5 6 11

39º Bn. Thayssa CTB 0 18 0 6 0 24 10,5

40º Bk. Eduardo CG 0 32 0 0 1 33 10

41º Bk. Gabriel POA 0 23 0 1 0 24 6,75

42º Bn. Jamile FLO 0 6 0 3 1 10 6,5

43º Vrindavana Dasa REC 0 20 0 0 0 20 5

44º Madhava Priya Devi Dasi CG 0 20 0 0 0 20 5

45º Vira Nitai Kripa Dasa CTB 0 0 0 0 2 2 4

46º Muralidhar Syamasundar Dasa CTB 0 7 1 1 0 9 3,25

47º Hara Kanta Dasa CTB 0 1 0 3 0 4 3,25

48º Lila Kamalini Devi Dasi CTB 0 2 0 2 0 4 2,5

49º Radharani Lila Dasi CTB 0 0 0 2 0 2 2

50º Mani Manjari Devi Dasi AVB 0 0 0 0 1 1 2

51º Bala Gokula Devi Dasi AVB 0 0 0 0 1 1 2

52º Bk. Erico CG 0 7 0 0 0 7 1,75

53º Bn. Dalva CG 0 5 0 0 0 5 1,25

54º Tungavidya Prema Devi Dasi ITJ 0 0 0 1 0 1 1

55º Krishna Chaitanya Prasada Dasa FLO 0 0 0 1 0 1 1

56º Bn. Simone & Bk. Darshan POA 0 3 0 0 0 3 0,75

57º Bk. José CTB 0 2 0 0 0 2 0,5

58º Mataji Rita POA 0 2 0 0 0 2 0,5

59º Bk. Deryck ITJ 0 2 0 0 0 2 0,5

DESTACADOS DO BRASIL NO MUNDO/AGOSTO
TEMPLO CATEGORIA POSIÇÃO

Caitanya Candra Dasa NG TSP Distribuidores - Mundial 3

Bk Vinicius POA Bhaktas 1

Bk Rafael ITJ Bhaktas 3

Bk Leandro FLO Bhaktas 9

Bn. Jacqueline CG Bhaktins 6

Bn Bruna CTB Bhaktins 9
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RESULTADOS MUNDIAIS DE Sankirtana

[AGOSTO - 2019]

OS 10 PRIMEIROS PAÍSES

PAÍS PONTOS

1º Índia 114974,4

2º Estados Unidos 67567,3

3º Brasil 8390,75

4º México 7274,75

5º Austrália 6512,9

6º Itália 5991

7º Rússia 5521,5

8º Reino Unido 5068

9º China 3956

10º Alemanha/ Áustria 3674,25

LIVROS DISTRIBUÍDOS  
NO MUNDO

Livros Maha-grandes

Livros Grandes

Livros Médios

Livros Pequenos

Revistas

Assinaturas da BTG

Coleções

75.327

31.727

34.570

177.173

30.035

 323

 793

Durante o mês de agosto de 2019,  
141  templos reportaram os seguintes 
resultados de distribuição:

Este Mês

Este Ano

Desde 1965 

350.770

3.122.379

552.084.054
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PASSATEMPOS
DE SANKIRTANA

Os devotos de Denver disseram 
que estavam indo a um show de 
música em Boulder, Colorado, 
e perguntaram se eu gostaria 
de ir junto. Eles disseram que 
haveria uma mesa diante da qual 
eu poderia sentar e distribuir 
livros. Isso me pareceu bom, já 
que, no ano passado, tive alguns 
problemas nos pés. Quando 
cheguei lá, não demorou muito 
para ver que era um show do 
“Grateful Dead*”. Agora, a banda 
se chama “Dead and Company”.

Eu costumava fazer shows, há vinte e cinco anos, com toda uma equipe de devotos. 
Tínhamos cinco vans e cerca de vinte devotos indo de show em show. Eu estava em êxtase!

Um jovem veio à minha mesa e disse que já tinha a Gita, então perguntei: “Você gosta de ler?”

Ele respondeu triste: “Oh, sim.” Então, empilhei todos os livros que tinha sobre a mesa e 
disse: “Bem, isso deve mantê-lo ocupado por um tempo.” Dei a ele um “Livro de Krishna”, 
“Srimad-Bhagavatam 1.1’, “Escondendo-se na Felicidade Não-Natural” e alguns livros 
pequenos. Ele deu uma boa doação. Mostrei a ele os endereços de nossos templos perto de 
onde ele mora, e ele seguiu seu caminho feliz.

Então, um homem de meia idade veio à mesa. Ofereci-lhe alguns livros, mas ele disse que 
não estava interessado neles. Então, ele perguntou: “Mas você pode me dar algumas palavras 
de sabedoria?” Toquei o braço dele e disse: “Este corpo não é você. Ele vai morrer, mas você 
não. Nada pode matar você, nem a bomba mais poderosa.” Ele disse: “Legal. Você pode 
me dar mais uma instrução em trinta segundos? “Você, a alma, faz parte da Alma Suprema, 
Deus, e o maior prazer da alma é servir a Deus, Krishna. Nada mais irá satisfazer você, a 
alma. Esta é a maior felicidade da alma.” Ele disse: “Eu tenho que escrever isso, eu sempre 
carrego uma caneta e papel para o caso de querer me lembrar de algo. Isso foi lindo.” Então, 
ele disse: “Vou levar o livro que você ofereceu.” E ele fez uma boa doação. 

Seu servo, 
Vijaya Dasa

* Grateful Dead é uma banda famosa nos Estados Unidos, e a tradução do nome da banda 
para o português é “Morte Agradável”.

Grato por aprender, em um show do “Grateful Dead”, que ele não morreria.


