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EDITORIAL

Mahaprabhu Dayasindhu Dasa

Todas as glórias a Srila Prabhupada!

Todas as glórias a Sri Sri Guru e Gauranga!

Por favor, aceitem minhas humildes reverências.

Vamos falar sobre sankirtana, a transcendental distribuição 
dos livros de Srila Prabhupada!

Recentemente, era um dos raros dias de sol em Curitiba. 
Estava parado no semáforo quando um morador de 
rua, pedindo esmolas, se aproximou do carro. Ao notar, 
pelos sinais claros, que o objeto de sua abordagem era 
um “Hare” (sikha, tilaka, kurta etc), ele imediatamente 
abandonou o propósito inicial de conseguir uma doação 
e começou a glorificar o trabalho realizado pelos 
devotos na cidade. E disse, mais de uma vez, muito 
enfaticamente: “Vocês têm que estar nas ruas! Vocês têm 
que nos salvar!!!” Krishna, às vezes, Se manifesta em um 
morador de rua...

A partir do relato supramencionado, entendemos: as 
pessoas desejam ver os devotos, refulgentes, armados 
com a “espada do saber” (os livros de Srila Prabhupada) 
nas ruas! Quantas e quantas inumeráveis vezes, nas 
ruas, não ouvimos: “Onde vocês estavam?”, “Finalmente 
vocês voltaram!”, “Sentia muita falta da paz que vocês 

trazem!”, e diversas coisas do gênero, enaltecendo a posição transcendental do sankirtaneiro 
e atestando: as pessoas não querem diploma, carro do ano, celular, roupa da moda, vaga de 
emprego, sexo ou qualquer outro objeto de possível satisfação material. Elas querem Krishna! 
Isso porque jīvera ‘svarūpa’ haya — krsnera ‘nitya-dāsa’, a posição constitucional eterna da 
entidade viva é de servo amoroso da Suprema Personalidade de Deus, Krishna!

Em outras palavras, a alma condicionada está sofrendo constantemente neste mundo material, 
sendo arrastada por seus desejos, que são ditados pelos diferentes modos da natureza. Além 
disso, a característica asat (temporária) desta natureza material causa sofrimento à alma espiritual 
condicionada, que é sat (eterna). Porém, Krishna diz na Bhagavad-gita (4.36): “Mesmo que o mais 
baixo de todos os pecadores pode facilmente cruzar este oceano de misérias por simplesmente 
situar-se no barco do conhecimento transcendental!”

Como entrar neste barco? O devoto puro de Krishna tem os bilhetes de passagem!

Assim, a transcendental função do sankirtaneiro é não apenas entregar conhecimento filosófico, 
como, também, a transcendental associação de um devoto puro de Krishna (Sua Divina Graça 
A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada)! Assim, o sankirtaneiro entrega o pacote completo à 
alma condicionada: o conhecimento e o professor. E a associação com um devoto puro é muito 
mística: lava-mātra sādhu-sange sarva-siddhi haya: mesmo por um instante de associação, alguém 
pode obter todo o sucesso! Por isso, Srila Prabhupada diz que ler apenas uma página de seu 
livro ocasiona uma revolução no leitor! O que concluímos a partir disso tudo é: a ocupação de um 
sankirtaneiro é absoluta e completamente gloriosa e prazerosa. 

Porém, infelizmente, o número de livros distribuídos no mundo no momento atual é muito 
pequeno. Alguns líderes dizem que “a sociedade mudou” e que “o jovem não é mais buscador 
como antes”, “não estamos mais nos anos 60” ou qualquer outro argumento do gênero. Todavia, 
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não apenas aqui no sul (de forma mais tímida, começando), como em outros lugares com sankirtana 
intenso (vide Índia e Rússia, por exemplo), o Movimento de Chaitanya Mahaprabhu é crescente e 
poderoso! Uma multidão de jovens aderindo à transcendental revolução de abandonar essa vida e 
consciência materialistas e se entregando especialmente à graça de distribuir a maior das riquezas a 
todos os seres: o serviço devocional à Suprema Personalidade de Deus, Krishna, através dos livros 
de Srila Prabhupada!

O próprio Senhor Chaitanya nos ordena a distribuir a consciência de Krishna ao mundo todo (Cc., Adi-
lila 9.39), e Srila Prabhupada tantas e inumeráveis vezes enfatizou: “Distribuam livros, distribuam livros, 
distribuam livros!” Assim, se alguém deseja satisfazer o desejo dos acharyas prévios, tornar-se um entre 
os mais queridos à Pessoa Suprema (Bg. 18.68-69) e avançar espiritualmente enquanto, ao mesmo 
tempo, auxilia inumeráveis almas condicionadas a também avançarem, a receita é simples: Distribua os 
livros de Srila Prabhupada! E, para inspirar-se a distribuí-los, associe-se com sankirtaneiros e leia seus 
resultados e passatempos!

Em outras palavras: Para distribuir livros, leia os livros de Srila Prabhupada e leia a Carta de Sankirtana!!!

Assim, podemos ser úteis a todos os seres e reerguer o movimento de Sua Divina Graça!

Sankirtana Yajna Ki! Jaaaaaaaaaaaaya!

Seu insignificante servo,

Mahaprabhu Dayasindhu Dasa

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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Hare Krsna! Estimados devotos e devotas, por favor aceitem nossas mais humildes e 
respeitosas reverências. Todas as glórias a Srila Prabhupada!

A Secretaria de Sankirtana vem aqui falar-lhes intimamente a respeito de um projeto muito 
importante, vindo direto do coração de Srila Prabhupada: a Tour 2019 – Prabhupada: Seus 
Livros Em Cada Coração.

O PROJETO

Audacioso e inteligente, foi idealizado pelo diretor nacional da BBT, Nanda Kumara Dasa, 
e será a continuação direta da edição similar de 2015, entitulada Prabhupada: O Mundo 
Precisa Conhecê-lo, a qual foi coroada de sucesso.

Este ano, o foco é incentivar a distribuição de livros entre a congregação, objetivo este 
que levou a BBT a montar 3 kits de livros a preços acessíveis, que poderão ser adquiridos 
durante a viagem com pronta-entrega, ou através de pedidos por e-mail, com entrega via 
Correios. Um prato cheio para que todos se sintam motivados a engajarem-se em alguma 
forma de sankirtana.

A primeira etapa da Tour deste ano, Sudeste-Nordeste, levará Nanda Kumara Prabhu e sua 
família a percorrerem 9.000km em 37 dias, visitando 21 cidades e 15 projetos da ISKCON. 
Inicia em 6/10 em São Paulo e termina em 10/11 no Rio de Janeiro, passando também 
por Amparo, Uberaba, Petrolina, Aquiraz, Natal, Caruaru, Campina Grande, João Pessoa, 
Recife, Salvador, Vrajabhumi e Niterói.
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CÁ ENTRE NÓS

Gostaríamos de chamar a atenção de todos para mais esta demonstração fenomenal 
de compaixão, amor e confiança da BBT Brasil para com sua irmã espiritual, a ISKCON. 
Além de empreender, já há anos, um trabalho sobre-humano de publicação de todos os 
livros de Srila Prabhupada (trabalho este quase completo) em um ritmo muito intenso de 
lançamentos – 3 títulos por mês! – a BBT agora nos presenteia com mais esta iniciativa.

Convocamos humilde e calorosamente todos os líderes da ISKCON Brasil a apoiarem 
nossa querida irmã, a BBT. 

COMO APOIAR

 Ajudar, local e nacionalmente, na divulgação oficial da Tour através das mídias sociais 
da ISKCON e seus projetos.

 Prestigiar pessoalmente os eventos nas cidades e centros da ISKCON que receberão a 
Tour, agregando valor ao projeto aos olhos da congregação.

 Organizar excursões para levar as congregações aos eventos nas cidades que 
receberão a Tour. 

 Falar sobre o projeto aos devotos em geral, residentes e congregação, destacando a 
relevância da iniciativa e a importância de que a congregação adquira os kits. Aulas, 
anúncios dos festivais, reuniões de devotos em geral, eventos diversos da ISKCON, etc, 
são sempre ótimas ocasiões para a divulgação.

 Divulgação de cartazes do projeto nos murais dos templos, centros culturais, projetos 
educacionais, restaurantes e lojas de devotos e devotas da ISKCON, etc.

 Organizar projetos de engajamento em sankirtana para as congregações e residentes 
dos projetos da ISKCON. 

 Falar sempre aos devotos sobre a importância da distribuição dos livros de Srila 
Prabhupada e como tal atividade sempre foi considerada especial ao coração de nosso 
sublime Acharya-fundador.

São muitas as formas de contribuir! Não deixe de fazer parte desta iniciativa histórica para 
o prazer e glória de Srila Prabhupada! 

Saiba mais em: http://bbt.org.br/o-mundo-precisa-conhece-lo/tour/

Cordialmente,

Seus servos da Secretaria de Sankirtana.

Govinda Gopal Dasa, 
Nityananda Raya Dasa, 

Ananda Rasa Devi Dasi,
Prema Sindhu Dasa,
Ekacakra Pran Dasa.



“Já temos esse nosso 
programa de venda de 
livros. É melhor não 
desviar para outros 
tipos de negócios.”

Bombaim, 19 de outubro de 1973
Carta a Karandhara
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Manidhara Dasa: A longo prazo, a qualidade 
é sempre vitoriosa. Quantidade por um curto 
período, nós vemos sempre. Mas a qualidade é 
o verdadeiro teste de sankirtana. Tudo depende 
da nossa consciência de Krishna, consciência 
de Krishna a longo prazo. Se podemos ter 
quantidade e qualidade, é o ideal.

Jadurani Devi Dasi: Nós não temos muito controle 
sobre a quantidade. O resultado do nosso esforço 
depende de Krishna. Até mesmo os maiores 
distribuidores de livros experimentam passar 
um tempo sem distribuir livros. Não há nada que 
você possa fazer. A quantidade não depende 
muito do nosso controle, mas a qualidade, sim. 
Então, é nossa responsabilidade trabalhar na 
qualidade a todo momento. Para o resultado, nós 
dependemos de Krishna.

Vijaya Dasa: Se a qualidade do serviço de alguém 
é boa, isso agrada Krishna. Mas se a quantidade 
não é grande, isso não é tão importante aos 
olhos de Krishna. Ainda, se a qualidade está 
lá, geralmente a quantidade acompanha. Boas 
qualidades são imediatamente sentidas pela 
pessoa que se aproxima de nós. Mas se um devoto 
quer uma grande quantidade e é apaixonado e não 
está realmente pensando em Krishna, então isso 
não agrada tanto Krishna, e essa falta de qualidade 
vai levar a diminuir a quantidade. Krishna não quer 
nada, mas, quando Ele vê devoção, Ele aprecia 
muito isso. Então, qualidade significa devoção. 
Se fazemos nosso serviço de uma maneira muito 
devocional, isso agrada Krishna. Por outro lado, 
se realizamos nosso serviço para nossa própria 
gratificação, ou falso prestígio, então Krishna não 
estará muito interessado. Então, nós devemos 

NÉCTAR DA DISTRIBUIÇÃO DE LIVROS
QUANTIDADE E QUALIDADE
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sempre meditar em aumentar a qualidade e a 
devoção do nosso serviço.

Gita-govinda Dasi: Qualidade significa lembrar 
sempre quem é o agente da ação, para quem 
você está fazendo isso, e quem vai aproveitar os 
resultados. Se você sempre meditar na distribuição 
de livros desse modo, você vai ver quem é o 
agente da ação, quem aproveita os resultados, 
e que esses resultados não pertencem a nós. 
Saímos para satisfazer o guru e Krishna, e não a 
nós mesmos. Então, qualidade significa lembrar 
que você está sempre fazendo para Krishna. Nós 
não devemos sair por nós mesmos. Nós saímos e 
distribuímos livros mesmo para aqueles que não 
querem eles. Assim, nós devemos ter o motivo 
certo e satisfazer guru e Krishna. A qualidade, 
deste modo, virá automaticamente. Para nós, 
estar na consciência de Krishna não significa 
necessariamente meditar nos passatempos de 
Krishna. Em vez disso, significa concentração em 
ajudar outras almas condicionadas. Como nós 
podemos conectar essas pessoas a Krishna? Nós 
devemos ajudá-las com esses livros. Quando nós 
seguimos esse motivo, Krishna vai nos iluminar por 
dentro e nos dará a inteligência certa, as palavras 
certas e a consciência certa. Ele nos ilumina 
de acordo com tempo, lugar e circunstância, 
então as pessoas levam os livros. Qualidade não 
significa distribuir pouco, mas muito. Qualidade e 
quantidade correm juntos, de forma paralela.

Haridasa Thakura Dasa: Na Bhagavag-gita, Krishna 
diz: karmanyevadhikaras te maphalesukadacana. 
Alguém deve fazer um grande esforço mental 
e físico, mas o maior resultado depende de 

Krishna. Então, isso significa que alguém deve ser 
desapegado. A pessoa tem que estar apegada 
ao seu serviço, mas desapegada do resultado. 
A prova dessa atitude é que nós não nos 
desapontamos se o resultado não vem – nós ainda 
continuamos a nos esforçar.

Harinamananda Dasa: Como mostrado pelo 
exemplo do Senhor Chaitanya, a consciência de 
Krishna é para todas as pessoas. Então, se alguém 
começa a pensar: “Eu me importo apenas com as 
pessoas especiais, as ricas ou refinadas”, então 
isso é um sinal de que a pessoa está coberta com 
falsos conceitos, e então ela não pode mergulhar 
totalmente na distribuição de livros. Se alguém 
realmente quer distribuir um grande número de 
livros ou quer se engajar na distribuição de livros 
para sempre, deve aprender a arte de apresentar os 
livros de Srila Prabhupada para todas as pessoas 
de uma maneira boa e de uma forma atrativa. 
Para manter o gosto pelo sankirtana, o sujeito 
deve tentar distribuir os livros numa plataforma 
bramânica, apresentando diretamente os livros 
como eles são, tão diretamente quanto possível, 
e de um jeito inteligente. Essa pessoa deve 
aprender isso. Em outras palavras, não se deve 
pensar que só se deve aumentar a quantidade, 
mas se deve aumentar também a qualidade da 
maneira de distribuir. Então, a pessoa deve se 
engajar no serviço de distribuição de livros não 
apenas com o corpo, mas também com a mente e 
a inteligência. Tal dedicação, sem motivos falsos, 
sem desejos materiais, é ahaituky apratihata. O 
resultado é yayatma suprasidati: automaticamente o 
indivíduo fica satisfeito e nunca perde o gosto pela 
distribuição de livros e pela pregação.



Carta de Sankirtana: Você poderia nos contar sobre sua experiência na distribuição de livros?

Jayapataka Swami: Comecei a distribuir os livros de Srila Prabhupada em 1968, quando ainda não 
havia muitos títulos. Só tínhamos a revista Volta ao Supremo, a Bhagavad-gita impressa pela editora 
Macmillan e alguns livros pequenos. Para mim, era muito purificante poder sair a sankirtana todos os 
dias, e, como um devoto começando, aprendi muitas coisas. Quando uma pessoa me perguntava algo e 
eu não sabia uma resposta, eu dizia que iria descobrir e lhe dizer. Dessa forma, eu estava me preparando 
para sempre responder.

Depois, eu fui para a Índia, e lá tínhamos pequenos ônibus para ir a sankirtana, e os enchíamos de 
livros. Naquela época, as estradas não estavam em boas condições; portanto, às vezes, com tanto 
peso, os pequenos ônibus atolavam. Houve um tempo em que podíamos vender as Gitas por uma 
rúpia, então simplesmente chamávamos as pessoas na rua gritando: “Bhagavad-gita por uma rúpia! 

Entrevista com Jayapataka Swami 
Jayapataka Swami recebeu iniciação de Srila Prabhupada em 1968. É um 
grande entusiasta da distribuição de livros e da pregação congregacional. É 
o sannyasi mais antigo da ISKCON, atua como codiretor na comunidade de 
Mayapur, é membro de vários comitês do GBC e também é um dos ministros 
do Departamento de Desenvolvimento Congregacional. Mesmo com sua 
saúde debilitada, viaja ao redor do mundo pregando e inspirando a todos.
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Leve sua Bhagavad-gita por uma rúpia!” E as pessoas faziam fila para conseguir sua cópia. Às vezes, 
distribuíamos 300 cópias. Foi muito extático! E os empresários nos expulsavam: “Vocês estão nos 
arruinando!” 

Vários sannyasis participavam: Bhakti-caru Swami, Bhakti Purushottama Swami, Gouranga Prema 
Swami... E distribuímos muitos livros. Então, Srila Prabhupada escreveu para mim e me disse que eu 
tinha que distribuir dez mil livros grandes e cem mil livros pequenos por mês. Então, preciso da ajuda 
de vocês, porque, se eu não distribuir essa quantidade de livros, ficarei ainda mais endividado com Srila 
Prabhupada.

Carta de Sankirtana: Qual a importância da distribuição de livros em nosso movimento?

Jayapataka Swami: No início, Srila Prabhupada distribuía a Volta ao Supremo, e um amigo dele lhe 
disse: “Se você distribuir livros grandes, as pessoas o protegerão e cuidarão para sempre.” Os livros são 
a coisa mais importante para os devotos da consciência de Krishna, e distribuí-los é um dos principais 
objetivos para os quais Srila Prabhupada decidiu vir para o Ocidente.

Quando você tem um livro em mãos, é o mesmo que ter Krishna em mãos. E um livro distribuído é igual 
a muitos, muitos dias, semanas e até meses de pregação. Este é um dos serviços que não pode ser 
realizado no mundo espiritual: pregar às almas condicionadas. O Senhor Krishna foi muito gentil e nos 
deu a Bhagavad-gita e outros shastras, e mais tarde Srila Prabhupada os traduziu para esclarecer seu 
propósito. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura disse que, se ajudarmos Srila Prabhupada, também 
receberemos ajuda. Esta é a nossa oportunidade de ajudar Srila Prabhupada a distribuir livros e, assim, 
obtermos a misericórdia de Krishna.

Carta de Sankirtana: Gostaria de enviar uma mensagem ou conselho especial?

Jayapataka Swami: Srila Prabhupada perguntou uma vez: “Estamos distribuindo milhares e milhares 
de livros. Onde estão os devotos?” Você não precisa apenas distribuir livros, mas também fazê-lo da 
maneira apropriada. Temos que convidar pessoas para os templos, programas nama-hatta, bhakti-
vriksa... E assim podemos cuidar deles, e assim eles começarão a ler outros livros de Srila Prabhupada. 
Isso é muito importante: você deve fazer bom uso dos contatos que os sankirtaneiros fazem. Eles devem 
ser usados rapidamente, porque, de acordo com a nossa experiência, quando um devoto encontra um 
não devoto, ele sente a influência pessoal do devoto. Porém, depois de um tempo, muitas vezes eles 
esquecem rapidamente. Então, é importante coletar os dados das pessoas mais favoráveis e manter 
contato com elas. O sankirtaneiro pode escrever para ele algumas vezes e, depois, deixar a tarefa para 
outro devoto. Temos que aproveitar oportunidades para avançar ainda mais na consciência de Krishna.

Srila Prabhupada é muito famoso por distribuir a misericórdia de Nitai-Gaura. O Senhor Chaitanya disse, 
bolo krishna bhaja krishna koro krishna sikha: “Cante Hare Krishna, pratique a consciência de Krishna e 
leia e distribua livros.”
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RESULTADOS

[OUTUBRO – 2019]

DE SANKIRTANA

RESULTADOS POR TEMPLO LIVROS TOTAL

UF REVI PEQ MÉD GRD MAHA LIVROS PONTOS

1º Nitai Goura - TSP NG TSP  0 6 318  0 5 832  0 12 150 7 411,50

2º Porto Alegre POA  0 2 329  3  323  2 2 657  910,75

3º Itajaí ITJ  0 1 153  2  145  30 1 330  494,25

4º Curitiba CTB  0 1 025  0  185  17 1 227  475,25

5º Brihad Mridanga BRM  0  287  0  393  0  680  464,75

6º Florianópolis FLO  0  854  18  187  18 1 077  445,50

7º Campina Grande CG  0 1 196  0  0  15 1 211  329,00

8º São Joaquim de Bicas SJB  0  423  0  48  6  477  165,75

9º São Paulo SP  0  25  0  127  16  168  165,25

10º BBT Brasil BBT  0  17  0  77  33  127  147,25

11º Fortaleza FOR  0  76  0  82  4  162  109,00

12º Goura Vrindavana GV  0  65  0  88  0  153  104,25

13º Rio Pomba RPB  0  25  0  34  4  63  48,25

14º Uberaba UBE  0  0  0  20  4  24  28,00

15º São José dos Campos SJC  0  0  0  20  4  24  28,00

16º Petrolina PE  0  0  0  28  0  28  28,00

17º Caxias do Sul CXS  0  25  0  5  0  30  11,25

TOTAL  0 13 818  23 7 594  153 21.588 11.366,00
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RESULTADOS INDIVIDUAIS LIVROS TOTAL

UF REVI PEQ MÉD GRD MAHA LIVROS PONTOS

1º Chaitanya Chandra Dasa NG TSP  0 6 318  0 5 832  0 12 150 7 411,50

2º Radha Krishna Gouranga Dasa BRM  0 287 0 393 0  680  464,75

3º Bk. Vinícius POA  0 1246 0 111 1 1 358  424,50

4º Ekachakra Nitai Dasa FLO  0 425 10 115 14  564  254,25

5º Mahananda Murari Dasa ITJ  0 452 0 63 17  532  210,00

6º Rasarnava Gouranga Dasa POA  0  387  0  86  0  473  182,75

7º Phalguna Nimai Dasa CTB  0 483 0 54 3  540  180,75

8º Manohara Saciputra Dasa POA  0 476 0 60 0  536  179,00

9º Bk. Rafael ITJ  0 413 0 52 9  474  173,25

10º Bk. Leandro FLO  0 407 8 57 4  476  170,75

11º Krishna Chandra Dasa SJB  0 423 0 48 6  477  165,75

12º BBT Tour BBT  0 17 0 77 33  127  147,25

13º Bk. Dudu POA  0 195 0 54 1  250  104,75

14º Sri Gourangi Devi Dasi GV  0 65 0 88 0  153  104,25

15º Bk. Gustavo CTB  0 265 0 32 2  299  102,25

16º Vaishnavi Vrinda Devi Dasi CTB  0  69  0  47  7  123  78,25

17º Bn. Mariana ITJ  0  184  0  18  2  204  68,00

18º Gopalaji Dasa CG  0 184 0 0 6  190  58,00

19º Bn. Regina SP  0 0 0 40 8  48  56,00

20º Bk. Estevão RPB  0 25 0 34 4  63  48,25

21º
Hrishkesha Krishna Dasa & Bn. 
Jocely 

FOR  0 25 0 38 0  63  44,25

22º Sarasvati Devi Dasi CG  0 156 0 0 2  158  43,00

23º Bn. Bruna CTB  0 83 0 18 2  103  42,75

24º Bn. Paloma CG  0  163 0  0  1  164  42,75

25º Bk. Ciro & Família FOR  0 25 0 25 4  54  39,25

26º Bn. Gabriella CTB  0 75 0 18 0  93  36,75

27º Bn. Eliryn CG  0 138 0 0 0  138  34,50

28º Hitakari Dasa CG  0 123 0 0 1  124  32,75

29º Bn. Gabrieli ITJ  0 96 0 5 0  101  29,00

30º Bk. Marcelo SP  0 0 0 20 4  24  28,00

31º Yadhunatha Dasa UBE  0 0 0 20 4  24  28,00

32º Bk. José Antônio SJC  0 0 0 20 4  24  28,00

33º Ananda Rasa Devi Dasi SP  0 0 0 20 4  24  28,00

34º Gandharvika Devi Dasi CG  0 99 0 0 0  99  24,75
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RESULTADOS INDIVIDUAIS LIVROS TOTAL

UF REVI PEQ MÉD GRD MAHA LIVROS PONTOS

35º Bk. Francisco CG  0 73 0 0 3  76  24,25

36º Bk. Gabriel CG  0 77 0 0 1  78  21,25

37º Bn. Jamile FLO  0 22 0 15 0  37  20,50

38º Ekanistha Radha Devi Dasi POA  0 22 3 10 0  35  17,00

39º Bn. Júlia CTB  0 18 0 8 1  27  14,50

40º Prabhupada Vallabha Dasa FOR  0 1 0 14 0  15  14,25

41º
Shyama Gouri Devi Dasi & 
Krishna Gouranga Dasa

SP  0 0 0 14 0  14  14,00

42º Bn. Eliane SP  0 0 0 14 0  14  14,00

43º Anantadeva Dasa SP  0 0 0 14 0  14  14,00

44º Bharata Satama Dasa PE  0 0 0 14 0  14  14,00

45º Bn. Isa PE  0 0 0 14 0  14  14,00

46º Bn. Silmara SP  0 25 0 5 0  30  11,25

47º Bn. Sueli & Bk. Francisco FOR  0 25 0 5 0  30  11,25

48º Bk. Airton Gomes CXS  0 25 0 5 0  30  11,25

49º Bk. Eduardo CG  0 44 0 0 0  44  11,00

50º Purnamasi Devi Dasi CG  0 41 0 0 0  41  10,25

51º Madhava Priya Devi Dasi CG  0 40 0 0 0  40  10,00

52º Bk. Erico CG  0 25 0 0 1  26  8,25

53º Tungavidya Prema Devi Dasi ITJ  0 4 1 6 0  11  7,50

54º Bk. Venicius CG  0 25 0 0 0  25  6,25

55º Mahaprabhu Dayasindhu Dasa CTB  0 9 0 3 0  12  5,25

56º Bn. Thayssa CTB  0 4 0 2 1  7  5,00

57º Lila Kamalini Devi Dasi CTB  0 9 0 2 0  11  4,25

58º M. Subhadraji ITJ  0 3 1 1 1  6  4,25

59º Bn. Simone & Bk. Darshan POA  0 3 0 2 0  5  2,75

60º Maharani Devi Dasi CG  0 8 0 0 0  8  2,00

61º Bn. Mara ITJ  0 0 0 0 1  1  2,00

62º Nitai Ulas Dasa CTB  0 0 0 0 1  1  2,00

63º Bn. Cláudia CTB  0 6 0 0 0  6  1,50

64º Bk. Braian CTB  0 0 0 1 0  1  1,00

65º Hara Kanta Dasa CTB  0 3 0 0 0  3  0,75

66º Bk. Igor CTB  0 1 0 0 0  1  0,25

67º Bk. Deryck ITJ  0 1 0 0 0  1  0,25
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RESULTADOS MUNDIAIS DE SANKIRTANA

[SETEMBRO – 2019]

OS 10 PRIMEIROS PAÍSES

PAÍS PONTOS

1º Índia 145.705,45

2º Estados Unidos 67.567,30

3º Rússia 16.371,50

4º Bangladesh 15.264,00

5º Reino Unido 11.936,25

6º México 8.280,50

7º Austrália 6.139,65

8º Bulgária 4.673,75

9º República Checa 3.795,75

10º Hungria 3.574,10

*O Brasil ficou em 12º com 3.068 pontos.

LIVROS DISTRIBUÍDOS  
NO MUNDO

Livros Maha-grandes

Livros Grandes

Livros Médios

Livros Pequenos

Revistas

Assinaturas da BTG

Coleções

84.728

33.277

30.298

98.530

37.475

399

2.186

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

Este Mês

Este Ano

Desde 1965 

286.702

3.466.105

552.427.780

DESTACADOS DO BRASIL NO MUNDO/SETEMBRO
TEMPLO CATEGORIA POSIÇÃO

Bk. Vinicius POA Bhaktas 7

Bn. Bruna CTB Bhaktins 7

Bn. Mariana ITJ Bhaktins 10



Carta de Sankirtana - Outubro 17

PASSATEMPOS
DE SANKIRTANA

Uma senhora de 73 anos entrou no meu 
táxi, sem saber ao certo para qual dos dois 
endereços ela tinha que ir. Ela decidiu dizendo: 
“Não tem problema. É apenas uma questão 
de dinheiro.” Sua disposição era relaxada, e, 
após uma breve conversa, ela disse que ia 
para a Índia há muitos anos e se associava 
com Osho e seus discípulos. Ela disse que ela 
não gostava da mentalidade deles, mas que 
aprendeu a praticar meditação com eles.

Como ela estava enganada, indo para 
o endereço errado primeiro, ela continuou 
comigo por mais tempo para o outro destino. 
Tivemos tempo suficiente para ela levar uma 
Gita e um Cante e Seja Feliz, então ela poderá 
ter uma ideia do que realmente é meditação.

No último sábado, os devotos viram que 
eu estava com pressa e não podia continuar 
no harinama. O motorista que deveria me 
substituir como de costume na manhã 
seguinte precisava do carro para uma corrida 
especial às 19h45. Como sempre, Krishna 
tinha Seu plano.

Dois casais idosos me pararam para 
uma corrida de cinco minutos exatamente 
na direção que eu precisava ir. A mulher ao 
meu lado perguntou sem demora de onde 
vieram minhas contas de pescoço. Ela 
disse que era óbvio que era algo espiritual. 
Então, não demorou muito e nem exigiu 
muita explicação para que ela levasse uma 
Bhagavad-gita em inglês.

Alguns homens de 30 anos entram no 
meu carro, saindo de um restaurante de 
carnes e com um cheiro forte e pesado das 
coisas nojentas que eles haviam ingerido. 
O próximo a mim, embora o clima fosse 
barulhento e influenciado pelo álcool, 
mostrou algum interesse nos livros. Quando 
os outros desceram do táxi, a atmosfera 

começou a se acalmar e ele me disse 
honestamente que, embora tenha tido 
sucesso material, sentia uma espécie de 
vazio e ia semanalmente ao psicólogo. Ele 
alegremente pegou uma Bhagavad-gita e 
um Cante e Seja Feliz para tentar encontrar 
o significado da vida. Prometi a ele que, em 
breve, ele ensinará a seu psicólogo sobre o 
conhecimento que ele acabara de receber.

Livros em várias línguas são obrigatórios. 
Eu ainda tinha algumas cópias de um livro em 
alemão chamado Die Schonheit des Selbst, 
“A Beleza do Eu”. Um piloto austríaco e um 
empresário suíço os levaram. Outro senhor 
alemão levou uma Bhagavad-gita em inglês. 
Embora ele tenha saído com os amigos 
para tentar aproveitar a noite em clubes em 
Israel, ele foi o primeiro a deixar o local. Ele 
me disse que tinha uma doença grave que 
mudou sua maneira de ver a vida, e ele pegou 
meu número de telefone para manter contato.

Ao oferecer um Cante e Seja Feliz, uma 
jovem pediu desculpas, mas disse que, no 
momento, ela achava que tinha que tentar 
diferentes experiências (como bebidas e 
drogas) para entender a vida. Queria ser 
rápido com ela e não muito pesado, então 
disse que, se ela tivesse essa curiosidade, 
deveria tentar cantar o maha-mantra também. 
Ela não conseguiu um contra-argumento.

Seu servo, 
Murari Chaitanya Dasa

Anedotas de um Distribuidor de Livros Dirigindo um Táxi em Israel
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