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EDITORIAL

Nandakumara Dasa

Queridos devotos e devotas do Senhor, 
Por favor, aceitem minhas reverências. 
Glórias a Srila Prabhupada!

Tivemos um lindo festival de sankirtana no sul do país no 
mês de fevereiro. Festival muito inspirador com a presença 
de Jagad Vicitra, Paravyoma e Harakantha Prabhus. Foi 
muito inspirador ver devotos que participaram do início do 
movimento de sankirtana no Brasil, e, além disso, ver os 
devotos que mantêm acesa a chama do sankirtana nos dias de 
hoje. Ver essas duas gerações de devotos sankirtaneiros me 
fez entender o quão importante é a história, o reconhecimento 
e a compreensão clara da sucessão discipular.

Na fala dos pioneiros, pude ver como sempre tiveram a 
fé inabalável de que nosso movimento continuaria até a 
atualidade e que existiriam devotos como os que estão 
fazendo sankirtana hoje para dar continuidade a tudo, com a 
mesma fé e determinação. 

Me fizeram imaginar a construção de uma ponte, uma ponte 
tão grande que levaria décadas, ou talvez milênios, para 
ficar pronta e auxiliar todos a atravessar o mar da ilusão 
e dos nascimentos e mortes. Os trabalhadores iniciais 
constroem o alicerce com a base mais profunda e sólida, 

seguindo a instrução do idealizador e engenheiro de tal ponte, no caso, o acharya-fundador Srila 
Prabhupada. Utilizando as histórias trazidas por Paravyoma Prabhu de quando os primeiros construtores 
vieram, quiseram colocar, na base, elementos que eram para estar nos corrimãos, pois não tinham a 
sustentabilidade necessária alertada pelo engenheiro, daí, na segunda leva de construtores, vieram com 
a determinação de usar a base deixada pelo engenheiro como alicerce na construção de nossa ponte em 
português, e imediatamente se deu ênfase à construção da fábrica desse alicerce, a BBT. 

Então, tivemos um começo de construção dessa ponte, chamada ISKCON, sob base literária. Agora, sim, 
a ponte foi tomando forma e seguindo adiante sua construção. Sabemos que uma ponte tem o piso onde 
caminhamos, mas tem que ter corrimão e outras coisas do tipo, e, muitas vezes, até mesmo decoração. 
Então, é comum parar a construção do piso em alguns momentos, colocar os corrimões (sadhana, 
adoração às Deidades, distribuição de prasada, programas externos, kirtanas etc.), mas logo devemos 
retornar à base com força total, pois sabemos que é a parte principal para caminharmos com coragem 
e determinação, ou o que nos sustenta – nesse caso, a literatura. Vejo que hoje temos diferentes grupos 
de construtores, mostrando que estamos maduros nessa construção e devemos entender a importância 
de cada parte da ponte. Devemos nos esforçar para construir nossa parte forte e completa, para que as 
próximas gerações possam pegar nossos serviços e continuarem até o momento em que toda entidade 
viva possa usar essa ponte chamada ISKCON para poder voltar ao lar, voltar ao supremo.

Dito isso, gostaria de encerrar mais uma vez reconhecendo a importância dos devotos pioneiros, e 
dos devotos da atualidade também, em especial os sankirtaneiros, que, com tanta determinação, 
continuam essa grandiosa jornada de distribuir a maior misericórdia para a humanidade: o 
conhecimento transcendental através da literatura.

Desejo a todos uma ótima leitura, e peço a benção de todos para continuar minha parte na construção 
dessa ponte, junto de meus companheiros contemporâneos.

Vosso servo, 
Nandakumara Dasa
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FESTIVAL DE ENCERRAMENTO  
DA MARATONA DE  

PRABHUPADA 2019

O Sankirtana Sul Yatra da ISKCON Brasil foi grandemente abençoado nos 
últimos dias com a graça da associação de grandes devotos e devotas e o 
sucesso do glorioso Festival de Encerramento da Maratona. 

Foram dias de exaltação à distribuição dos livros de Srila Prabhupada, com 
tocantes homenagens aos heróis e heroínas do passado e do presente, e, 
consequentemente, com a inspiração necessária aos do futuro. 

Os agradecimentos vão a todos que ajudaram e participaram, sobretudo aos 
que se dedicaram ao sankirtana durante a maratona. 

O festival também não poderia ter sido tão exitoso sem as eminentes 
presenças de Sua Graça Jagad Vicitra Dasa, Sua Graça Paravyoma Dasa, 
Sua Graça Nanda Kumara Dasa e mais devotos de outros estados. Todos nos 
iluminaram e inspiraram do início ao fim de sua ilustre passagem por Curitiba, 
assim como também o fez nosso grandioso residente Sua Graça Boddhana 
Tattva Dasa e outros. Seremos eternamente gratos por essa misericórdia. 

Srila Prabhupada disse certa vez: “Quero ir e ficar onde mais estejam 
distribuindo meus livros.” Assim, oramos a nosso acharya-fundador, seus 
discípulos e todos os sankirtaneiros e sankirtaneiras para que possamos 
satisfazer o devoto puro de Krishna e nos manter em sua associação e sob o 
abrigo de seus pés de lótus.

Seus servos do Sankirtana Sul Yatra da ISKCON Brasil



“Ofereço todas as 
bênçãos aos garotos e 
às garotas que tentam 

distribuir nossos 
livros mesmo sob 

condições difíceis.”

Los Angeles, 8 de janeiro de 1974,  
Carta para Jagadisa
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Harinamananda Dasa: É preciso entender 
que a distribuição de livros é ilimitadamente 
variada, e não há limites em relação a como 
distribuir livros e aumentar a distribuição 
de livros. Existem muitas técnicas que se 
podem aprender, mas apenas se alguém 
realmente sai e tenta. Quando me pedem 
para demonstrar como distribuo os livros, 
geralmente isso é impossível. Eu não posso 
imitar isso artificialmente, pois, quando eu sou 
confrontado com a situação real, eu me sinto 
simplesmente sendo o instrumento através do 
qual a mensagem vem e através do qual os 
livros são distribuídos. Podemos facilmente 
perceber que não somos o controlador, mas 
apenas a ferramenta. Com certeza, o esforço 
precisa estar lá, mas eu vejo que qualquer 
coisa que eu diga não é o fator decisivo. 

Krishna é o fator decisivo. É Krishna me dando 
a inteligência para dizer a coisa certa no 
momento certo para a pessoa certa. É possível 
perceber que esses livros são as coisas mais 
importantes para a alma condicionada ter. Elas 
precisam pegá-los, e eu preciso lhes dar esses 
livros. Se alguém tem o desejo e sai de forma 
impotente, apenas para cumprir seu dever, 
então Krishna vai dar toda a inteligência. Ele 
vai dar a força, o poder e a inteligência. E Ele 
vai mandar as pessoas certas para pegarem 
esses livros. Às vezes, quando alguém 
esquece Krishna e está apegado, as pessoas 
se revelam nada atraídas, e se negam a levar 
qualquer livro. Quando alguém fala e começa 
a ouvir sua própria voz, é simplesmente uma 
vibração de som material. Porém, quando 
a pessoa se conecta com Krishna, essa 

NÉCTAR DA DISTRIBUIÇÃO DE LIVROS
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mesma voz, que antes era material, se torna 
espiritual, e as palavras atingem diretamente 
a alma. E quando Krishna reciproca, nós 
apenas aproveitamos a onda de êxtase. Então, 
simplesmente ficamos assistindo todos os 
livros irem embora. Ninguém pode entender 
o que está acontecendo. É esmagador. Você 
entende que a voz falando não é você, mas 

é Krishna falando através de você, e você é 
apenas o instrumento. Krishna, o pancha-
tattva, o parampara inteiro estão por trás 
de mim arranjando a cena inteira. Eu sou 
simplesmente autorizado a assistir como eles 
distribuem a misericórdia, e eu estou orando 
fervorosamente para não ficar no caminho 
desse fluxo de misericórdia.

TÉCNICAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO EM MASSA

PREGANDO ENQUANTO DISTRIBUI

O fato é que nós devemos adotar as mesmas 
táticas que vendedores comuns adotam, 
mas a diferença é que fazemos isso para a 
satisfação de Krishna, e eles fazem isso para a 
gratificação sensorial.

“Técnicas” quer dizer maneiras de distribuir 
livros para diferentes pessoas em variadas 
circunstâncias. O distribuidor de livros se esforça 

de diferentes maneiras, e, apesar das técnicas 
não serem o fator decisivo, é maravilhoso ver 
como a convicção dos melhores distribuidores se 
manifesta. O que eles estão dizendo? Como eles 
estão apresentando os livros? Ou, como Arjuna 
perguntou: “Quais são os sintomas de alguém cuja 
consciência é assim imersa em transcendência? 
Como ele fala, e qual é sua linguagem? Como ele 
senta, e como ele caminha?”

Rohinisuta Dasa: Esses livros são todo-
poderosos – não diferentes de Krishna. Nós 
devemos ter plena confiança no seu poder. 
Os livros de Srila Prabhupada podem mudar 
o mundo e a consciência das pessoas. O 
que dizemos, nossa pregação, deve inspirar 
pessoas a pegarem e lerem esses livros. Esse 
é o nosso dever. Qual o uso da pregação a 
longo prazo se, no fim, eles falam: “Obrigado. 
Isso foi interessante. Porém, não quero os 
livros. Talvez numa próxima. Eu quero meditar 
no que você disse. Eu prefiro falar do que ler. 
Eu gosto de contato pessoal. Livros eu não 
gosto.” Eles falam isso muitas vezes. Um devoto 
nunca deve fazer esse compromisso de apenas 
falar. Nosso objetivo é fazê-los pegarem os 
livros e se associarem com Srila Prabhupada 
diretamente. Isso faz a diferença. Se eles não 
pegam os livros, eles não são sérios, e eles 
vão esquecer tudo. Eles enganaram você e 
fizeram com que você perdesse tempo. Muitas 
pessoas são ótimas em perguntar um monte 
de questões e parecerem interessadas, mas 
elas simplesmente não conseguem dizer 
não na hora. Quando você percebe isso no 
final, você fica frustrado, porque você estava 

pensando que havia conhecido uma pessoa 
interessada. Então, nossa abordagem no início 
é sempre curta e direta. Apresentar os livros 
é uma maneira interessante. Então, você vai 
imediatamente entender quão interessadas as 
pessoas realmente estão. Quando comprarem o 
livro e derem uma doação, você pode pregar um 
pouco mais e explicar como ler os livros. Agora 
eles estão purificados, e talvez eles fiquem tão 
inspirados que levem até mais. E quando eles 
voltarem para casa, sentirão que tiveram uma 
boa experiência conhecendo você. Eles nunca 
vão se esquecer dessa impressão, mesmo 
que anos se passem. Os devotos se inspiram 
por causa do poder do Senhor Chaitanya e 
da missão e da benção do mestre espiritual. 
Por causa desse entusiasmo, pessoas ficam 
inspiradas e aliviadas. Mas assim que você 
vai embora, elas se esquecem de tudo. Maya 
oferece a eles gratificação dos sentidos, e eles 
esquecem tudo o que você falou para eles. Mas 
se eles têm os livros como uma “lembrancinha”, 
eles sempre se lembrarão da situação e seu 
encontro com um devoto. Então, algum dia, 
Krishna, de dentro do seu coração, vai lhes dar 
a inspiração para lerem os livros.



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

Sri Gourangi Devi Dasi: Através da distribuição de livros, fazemos com que as pessoas conheçam 
Krishna, e isso é algo muito valioso. Estamos dando Krishna às pessoas através de nosso mestre Srila 
Prabhupada, e a associação vem através dos livros. Sair às ruas é mais do que um dever; é uma benção. 
Uma das nossas principais atividades é a distribuição de livros, e, nos esforçando através desse serviço, 
podemos resgatar almas que estão sofrendo, perdidas, iludidas neste mundo material, e dar às pessoas 
a oportunidade que recebemos. Temos um grande tesouro: este conhecimento, e devemos compartilhar 
com as pessoas.  

Carta de Sankirtana: Quando começou a distribuir livros?

Sri Gourangi Devi Dasi: Tive minhas primeiras experiências de distribuição de livros em 2016, em 
Curitiba, no templo. Hoje, continuo a me dedicar regularmente à distribuição de livros.

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

Entrevista com Sri Gourangi Devi Dasi
Sri Gourangi Devi Dasi é natural de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Conheceu 
o movimento em 2016 e se dedica regularmente à distribuição de livros. Nessa 
última maratona de dezembro, levou o primeiro lugar feminino, distribuindo 
mais de 1100 livros.
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Sri Gourangi Devi Dasi: Sempre existem belas histórias de sankirtana, e essa me marcou, pois esses 
livros podem contagiar a todos, e nada mais interessante do que quando alguém leva o livro com muito 
desejo de ler.

Eu estava na Maratona e fazendo algumas mesas dos bares. De repente, fui abordar uma mesa com 
várias pessoas distintas e estava explicando sobre os livros. O garçom que estava atendendo a mesa 
ouviu tudo sobre os livros, então, de repente, enquanto eu falava com as pessoas da mesa terminado de 
explicar os livros, o garçom dá um grito e fala: “Eu quero esse livro! Quanto é? Esse livro é muito bom! 
Vou querer!”

Eu fiquei muito surpresa, então o garçom levou o livro e automaticamente todas as pessoas da mesa 
levaram livros também. Foi incrível.

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

Sri Gourangi Devi Dasi: Saber que esses livros podem revolucionar a vida das pessoas e inspirá-las 
ao caminho espiritual. O esforço do nosso mestre Srila Prabhupada, que nos deu grande exemplo de 
dedicação. Aprender a pensar mais nos demais do que em si mesmo.

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

Sri Gourangi Devi Dasi: Sempre orar a Krishna por compaixão às entidades vivas com muita 
sinceridade. Cantar uma boa japa, estudar os livros e se inspirar nos grandes distribuidores de livros.
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RESULTADOS

[JANEIRO – 2020]

DE SANKIRTANA

RESULTADOS POR TEMPLO LIVROS TOTAL

UF REVI PEQ MÉD GRD MAHA LIVROS PONTOS

1º Itajaí ITJ  0  274  1 2 053  141 2 469 2 404,00

2º Porto Alegre POA  0  280  0 2 078  35 2 393 2 218,00

3º Curitiba CTB  0  620  0 1 039  40 1 699 1 274,00

4º Florianópolis FLO  0  546  0  931  69 1 546 1 205,50

5º Brihat Mridanga BRM  0  8  0  341  0  349  343,00

6º
Centro Cultural de Bhakti Yoga 
de São Paulo

CC SP  0  494  6  81  9  590  225,50

7º Rio de Janeiro RJ  0  91  0  142  10  243  184,75

8º Ecovila Vraja Dhama EVD  0  150  0  0  5  155  47,50

9º Recife REC  0  64  0  9  3  76  31,00

10º Ashram Vrajabhumi AVB  0 15 0 18 0  33  21,75

TOTAL  0 2 542  7 6 692  312 9 553 7 955,00
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RESULTADOS INDIVIDUAIS LIVROS TOTAL

UF REVI PEQ MÉD GRD MAHA LIVROS PONTOS

1º Manohara Saciputra Dasa POA  0  225  0 1 058  12 1 295 1 138,25

2º Mahananda Murari Dasa ITJ  0 44 1 937 83 1 065 1 114,50

3º Rasarnava Gouranga Dasa POA  0 50 0 999 22 1 071 1 055,50

4º Ekachakra Nitai Dasa FLO  0 331 0 613 48  992  791,75

5º Vinaya SriNitay Dasa ITJ  0 202 0 609 43  854  745,50

6º Phalguna Nimai Dasa CTB  0  260  0  451  4  715  524,00

7º Bk. Rafael ITJ  0 3 0 414 12  429  438,75

8º Muralidhar Shyamasundar Dasa CTB  0 167 0 301 19  487  380,75

9º Radha Krishna Gouranga Dasa BRM  0 8 0 341 0  349  343,00

10º Bk. Paulo FLO  0 55 0 215 18  288  264,75

11º Krishna Chandra Dasa CC SP  0 489 0 81 8  578  219,25

12º Sri Gourangi Devi Dasi RJ  0 91 0 142 10  243  184,75

13º Bn. Bruna CTB  0 30 0 116 4  150  131,50

14º Bk. Leandro FLO  0 134 0 74 2  210  111,50

15º Malini Bhakti Devi Dasi ITJ  0 21 0 69 1  91  76,25

16º Vaishnavi Vrinda Devi Dasi CTB  0  3  0  54  6  63  66,75

17º Boddhana Tattva Dasa CTB  0  113  0  33  1  147  63,25

18º Hitakari Dasa EVD  0 150 0 0 5  155  47,50

19º Jahnava Isvari Devi Dasi CTB  0 2 0 38 0  40  38,50

20º Bn. Gabrieli ITJ  0 0 0 20 2  22  24,00

21º Malati Gopi Devi Dasi AVB  0 15 0 18 0  33  21,75

22º Krishna Chaitanya Prasada Dasa FLO  0 4 0 17 1  22  20,00

23º Bk. Dudu POA  0 4 0 18 0  22  19,00

24º Sangita ISKCON Jaqueira REC  0  57 0  3  0  60  17,25

25º Bk. Gustavo CTB  0 18 0 7 2  27  15,50

26º Bn. Pamela CTB  0 5 0 11 1  17  14,25

27º Banquinha ISKCON Jaqueira REC  0 0 0 6 3  9  12,00

28º Tejasvini Vishnupriya Devi Dasi CTB  0 4 0 10 0  14  11,00

29º Bn. Gabriella FLO  0 19 0 6 0  25  10,75

30º Bk. Brandon CTB  0 1 0 8 0  9  8,25

31º Mahaprabhu Dayasindhu Dasa CTB  0 3 0 5 1  9  7,75

32º Prem Tulasi e Bn. Junia CC SP  0 5 6 0 1  12  6,25
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RESULTADOS INDIVIDUAIS LIVROS TOTAL

UF REVI PEQ MÉD GRD MAHA LIVROS PONTOS

33º Bn. Suzy CTB  0 11 0 1 1  13  5,75

34º Bn. Simone & Bk. Darshan POA  0 1 0 3 1  5  5,25

35º JayaSri Vasudha Devi Dasi FLO  0 3 0 3 0  6  3,75

36º Tungavidya Prema Devi Dasi ITJ  0 1 0 3 0  4  3,25

37º Bk. Augusto FLO  0 0 0 3 0  3  3,00

38º Bk. Danilo CTB  0 2 0 2 0  4  2,50

39º Bn. Daiane CTB  0 0 0 0 1  1  2,00

40º Bn. Dalva ITJ  0 3 0 1 0  4  1,75

41º Vishnupriya Devi Dasi REC  0 7 0 0 0  7  1,75

42º Lila Kamalini Devi Dasi CTB  0 1 0 1 0  2  1,25

43º Hara Kanta Dasa CTB 0 0 1 0  1  1,00

44º Nitai Ulas Dasa CTB 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 - Janeiro 15

RESULTADOS MUNDIAIS DE SANKIRTANA

[DEZEMBRO – 2019]

OS 10 PRIMEIROS PAÍSES

PAÍS PONTOS

1º Índia 3980739.20

2º Estados Unidos 289089.35 

3º Rússia 133456.50

4º Reino Unido  99648.75 

5º Kênia   50442.20

6º Africa do Sul 47352.30

7º Ucrânia  40899.50

8º Mexico 40359.25

9º Hungria  34707.50

10º Australia  31128.70

O Brasil ficou em 12º com 23.298,25 pontos

LIVROS DISTRIBUÍDOS  
NO MUNDO

Livros Maha-grandes

Livros Grandes

Livros Médios

Livros Pequenos

Revistas

Assinaturas da BTG

Coleções

2.132.128

194.647

182.220

595.403

232.878

27.784

5.611

Durante o mês de dezembro de 2019,  
266 templos reportaram os seguintes 
resultados de distribuição:

Este Mês

Este Ano

Desde 1965 

3.503.980

8.267.205

557.284.124

DESTACADOS DO BRASIL NO MUNDO
TEMPLO CATEGORIA POSIÇÃO

Caitanya Candra D NG-TSP Top Individuais 15

Bn. Bruna CTB Bhaktins 9
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PASSATEMPOS
DE SANKIRTANA

Eu tinha acabado de chegar 
à fazenda New Govardhana, 
na Austrália, quando um 
devoto, Padma Lochana Dasa, 
me deu boas notícias.

Enquanto ele caminhava 
para o templo um dia, um 
homem parou em um carro e 
disse: “Eu preciso encontrar 
alguns devotos. Você sabe 
onde estão?”

“Bem, estou tentando ser 
um devoto”, respondeu ele. 
“Como posso ajudá-lo?”

“Vi o filme Hare Krishna sobre o Swami. Adorei! Agora preciso de um uma japa, um saco 
de japa e a Bhagavad-gita”.

“Ok, eu posso conseguir tudo isso para você. Você gostou do filme, não é?”

“Gostei? Eu amei! Simplesmente chegou na hora certa. Acho que é isso que estou 
procurando.”

Duas semanas depois, ele voltou para pedir mais cinco Gitas para seus amigos e familiares 
próximos. Agora, ele está cantando e lendo. Em breve, ele fará parte da nossa família.

Seu servo, 
Vijaya Dasa

O mais recente filme de Yadubara e Vishakha continua fazendo devotos


