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EDITORIAL

Krishna Caitanya Prasada Dasa

Hare Krishna! Por favor, aceitem minhas humildes 
reverências. 

Todas as glórias a Sri Sri Guru e Gouranga!

Bom, sou filho de devotos (prabhu Shatru Nasana e mãe 
Radha Bhava). Ouvi meu pai contar várias vezes a história 
de como ele conheceu o movimento, encontrou o prabhu 
Rama-putra na rua, conversou um bom tempo com ele e 
levou um livro: A Ciência da Autorrealização. Ele sempre 
diz que o livrou o ganhou, e lhe convenceu dessa filosofia 
transcendental, e que foi o primeiro passo para se tornar 
um devoto.

Livros são a base, como o nosso querido Jagad Guru 
Srila Prabhupada estabeleceu. Então, o primeiro passo 
na vida espiritual é fé, e os livros transcendentais do 
movimento do Senhor Chaitanya com os êxtases de Srila 
Prabhupada – seus comentários – nos dão essa fé! Aí 
está toda a base para crescermos espiritualmente, nosso 
alicerce para voltarmos ao lar levando o máximo de 
entidades vivas possíveis. 

Se não fossem os sankirtaneiros e os livros de Srila 
Prabhupada, onde eu estaria agora? Talvez numa 
faculdade? Em algum emprego? Comendo carne? Viciado 

em algum tipo de droga? Completamente imerso na ilusão, não sabendo na teoria que não sou este 
corpo, não sabendo sobre a grandeza e misericórdia de Srila Prabhupada e do Senhor Chaitanya. Não 
conheceria Krishna! Que vida vazia e sem graça. Vivendo para morrer... 

Então, se nós não estabelecermos uma base sólida na ISKCON, estudando os livros de Srila 
Prabhupada, distribuindo os livros e, o mais importante, vivendo-os (Pregação é a essência, e a 
melhor pregação e o exemplo!), onde vamos nascer nos nossos próximos nascimentos? 

Quando cheguei a Curitiba para fazer uma experiência no templo, fiquei completamente maravilhado. 
Estava conhecendo uma nova consciência de Krishna, com a qual não tinha tido experiência ainda. 
Devotos disputando para servir, todos muito humildes e amorosos, uma família linda, um humor 
transcendental rodeava e ainda rodeia os templos (agora, Sul Yatra) e vejo que isso vem do humor 
de sankirtana, porque a prioridade por aqui é o sankirtana! Os devotos vêm do sankirtana cheios de 
entusiasmo, não importando quantas horas tenham ficado na rua (6, 8, 10, 12, 14 horas, ou até mais).

Então, humildemente peço a todos que se envolvam mais com o sankirtana, porque esse yajna é cheio 
de vida. Se engaje na distribuição de livros! Se, por algum motivo, não pode ou não consegue, então 
ajude alguém. Assim como eu, que sou muito caído e quase não faço sankirtana, mas, pela graça dos 
devotos, do guru e Krishna, tento ajudar para mais sankirtaneiros estarem nas ruas.

Só tenho a agradecer a todos que contribuíram e que contribuem, de alguma forma, nesse grandioso 
movimento de SANKIRTANA!

Sankirtana Yajna ki jay!

Vosso aspirante a servo, 
Krishna Caitanya Prasada Dasa



“Tudo o que somos 
repousa nesses livros. 
Lê-los e distribui-los: 
Esse deve ser nosso 

único lema.”

31 de outubro de 1974,  
Carta a Hridayananda
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Jaya Gurudeva Dasa: Se alguém não é um 
maharatri, pode considerar pregar um pouco 
para pessoas interessadas. Mas se alguém é um 
maharatri, se alguém pode distribuir muitos livros, 
não deve perder muito tempo. A pessoa deve 
exclusivamente distribuir livros. Os livros falam 
por si só. Porque se alguém é empoderado por 
Krishna para distribuir centenas de livros num dia, 
Krishna não vai enviar certos tipos de pessoas. 
Tal distribuidor tem uma convicção profunda 
sobre a distribuição de livros – ele tem um tipo 
diferente de shakti – e, geralmente, ele distribui 
os livros, e as pessoas não fazem perguntas. 
Harinamananda pode dar um conjunto completo, 
e as pessoas não fazerem nenhuma pergunta. 
Elas apenas compram os livros, e falam que 
compraram os melhores livros do mundo. As 
pessoas sabem disso, elas têm certeza, mas não 
fazem nenhuma pergunta. Mas, no caso de outro 
devoto, perguntam: “Que tipo de livro é esse?” 
E o devoto explica. E não tem nenhum problema 

nisso, se não assustamos a pessoa com nossa 
explicação. Nós somos todos indivíduos. Cada 
devoto tem um jeito específico de distribuir livros.

Gauri Devi Dasi: Eu comecei a distribuir livros 
em 1971 ou 1972, em Nova Iorque, no terminal 
de ônibus de Port Authority. Nós distribuímos 
Bhagavad-gitas grandes abordando diretamente 
as pessoas, trocando apertos de mãos, nos 
apresentando e apresentando os livros. Era 
uma abordagem simples, e nós experienciamos 
muita satisfação e reciprocidade com as almas 
condicionadas. Nós aprendemos rapidamente 
que não apenas haviam pessoas interessadas, 
mas  que também ficavam fascinadas pelos 
livros de Prabhupada quando nós começávamos 
a pregar de verdade para elas. Nós logo 
ficamos tão entusiasmados que deixamos 
uma grande seleção de livros nos armários da 
Port Authority, assim como prasada, contas 

NÉCTAR DA DISTRIBUIÇÃO DE LIVROS
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de japa e imagens do templo e das Deidades. 
E nós apresentávamos tudo isso se nós 
achássemos alguém interessado no sankirtana. 
Nós mandávamos as pessoas embora com dez 
livros, um saco de japa e prasada. Tudo, de uma 
vez, e eles começavam. Muitos deles depois se 
tornaram devotos. Nós costumávamos distribuir 
livros de forma rápida e eficiente, e quando 
achávamos alguém receptivo, nós passávamos 
muito tempo pregando.

Harinamananda Dasa: É muito mais satisfatório 
para o distribuidor se as pessoas apreciam os 
livros, portanto nós devemos tirar um tempo 
para explicar a elas a importância do conteúdo 
dos livros. Isso é importante. Depois de vender 
os livros, se nós abrimos os livros e falamos 
sobre eles, as pessoas verão que não estamos 
interessados apenas em vender os livros e 
pegar o dinheiro. As pessoas pensam: “Ele 
quer que eu entenda esses livros. Ele já tem 
o dinheiro. Ele não precisa gastar mais do 
seu tempo comigo, mas ele está dedicando 
esse tempo. “Então, eles ficam inspirados 
positivamente. Eles veem que nós também 

lemos os livros, sabemos deles, e estamos 
convencidos. Eles não esperam que um 
vendedor de livros saiba de seus livros tão 
bem. Essa atitude é importante para todos que 
desejam distribuir livros por um longo período. 
Num país pequeno, como a Suíça, onde a gente 
sempre encontra as mesmas pessoas, isso é 
ainda mais importante. Então, as pessoas não 
estão enganadas ou estressadas. Mesmo que 
as pessoas não estejam interessadas e não 
levem um livro, nós devemos evitar queimá-las. 
Nós devemos apenas manter-nos amigáveis. É 
importante chegar ao estágio de dar às pessoas 
instruções bramânicas. Eu conheço muitas 
pessoas que têm nossos livros, mas continuam 
comprando. É místico. As pessoas se purificam 
através da associação com esses livros. 
Krishna na forma desses livros não espera 
grandiosa adoração. O mestre espiritual explica 
que o Senhor fica satisfeito em sentar nas 
prateleiras dos apartamentos dessas pessoas. 
É melhor que ficar deitado num frio armazém. 
Portanto, os livros começam a difundir radiação 
transcendental, e todas essas pessoas se 
tornam purificadas.

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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Carta de Sankirtana: Qual a importância de distribuir livros?

Manohara Saciputra Dasa: Os livros são a base. Se negligenciamos a leitura e a distribuição 
dos livros de Srila Prabhupada, tudo cai: os programas, os yatras, a consciência dos devotos, 
o entusiasmo, a satisfação, o entendimento e aplicação prática da consciência de Krishna. A 
distribuição de livros é benéfica a todos. É um treinamento muito profundo, pois leva o distribuidor 
de livros a desenvolver visão espiritual, rendição genuína, dependência de Krishna, sintonia com 
Paramatma, fidelidade ao mestre espiritual, realização da compreensão verdadeira sobre a missão 
do acharya. Tudo isso culmina no sentimento de compaixão verdadeira pelas almas que vagam 
perdidas de um corpo a outro entre tantos sistemas planetários. Radhanatha Swami diz que a 
compaixão é a maior força que existe. O distribuidor de livros percebe que qualquer coisa que 
ele faz é por pura misericórdia imotivada de Krishna, que vem através do mestre espiritual. Se 
conseguimos falar com eloquência, nós passamos a sentir gratidão a Krishna, porque, com o tempo, 
a gente compreende que Krishna pode realizar qualquer coisa, e, se Ele desejar, pode nos tirar 
qualquer habilidade, simplesmente para nos libertar da prisão do falso ego, do orgulho, do apego 
material e da trama de desejos da mente.

Entrevista com Manohara Saciputra Dasa
Manohara Saciputra Dasa Brahmacari, natural do interior do Rio Grande do 
Sul, conheceu os devotos em 2016 e, desde então, reside no templo. Foi 
consecutivamente o campeão das maratonas de sankirtana nos últimos anos. 
Se destaca por seu carisma e determinação. Hoje, reside no templo de Porto 
Alegre e o administra.
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Se nós ficamos indiferentes ao sofrimento dos outros, isso é um ato muito violento. O mundo está 
pegando fogo, e as pessoas estão ardendo em ansiedades, sofrimentos, vazio existencial, solidão, 
desespero. As pessoas estão envelhecendo, ficando velhas e sozinhas, desamparadas, adoecendo, 
não conseguem dormir, não têm relações de verdadeira amizade, estão carentes, estão sofrendo, mas 
pensam que estão desfrutando – estão completamente desorientadas.

A distribuição de livros é benéfica para a pessoa que adquire o livro, pois mesmo que pessoa não leia, 
ela se beneficia por prestar serviço devocional contribuindo com lakshmi para a consciência de Krishna. 
Se ela ler um trecho, ou ler o livro, isso mudará o curso da sua existência eternamente. E se outra pessoa 
ler, tanto o leitor quanto a pessoa que comprou o livro se beneficiam. Eu particularmente li um livro que 
uma pessoa havia comprado há mais de vinte anos. Quando terminei a leitura, decidi servir Krishna. 
Mudou definitivamente a minha vida.

A distribuição de livros é benéfica para criar uma atmosfera muito viva e extática nos templos, 
especialmente quando surge uma competição agradável e saudável entre os devotos. Em consciência 
de Krishna, quando competimos, nós desejamos que o nosso competidor cresça e fique cada vez mais 
forte e feliz, pois isso vai nos estimular também a nos rendermos a Krishna. 

O sankirtana alimenta todas as atividades. Se os devotos distribuem livros, as pessoas virão ao templo, 
e, com isso, todos os serviços automaticamente se tornam diferentes formas de pregação. Quem 
cozinha vai querer fazer uma prasada deliciosa para os visitantes desfrutarem, quem limpa vai querer 
deixar tudo muito agradável e cheiroso para receber os convidados, quem prega vai querer dar uma 
aula muito contundente e atrativa – todos vão se aprimorar em seus serviços. Nosso comportamento é a 
melhor pregação, o nosso exemplo. Portanto, vamos ter que melhorar nossos relacionamentos, pois isso 
é pregação.

E, por fim: a distribuição de livros é uma GRANDE FAXINA no planeta. Vamos purificar o mundo todo 
com os livros de Srila Prabhupada! Precisamos ter essa consciência revolucionária. A consciência de 
Krishna é uma revolução, e viver isso vai nos proporcionar saborear o néctar pelo qual sempre ansiamos.

Carta de Sankirtana: Quando começou a distribuir livros?

Manohara Saciputra Das: Pela graça de Krishna e do meu mestre espiritual, comecei logo na primeira 
semana que fui residir no templo de Curitiba Mandir.

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

Manohara Saciputra Dasa: Para mim, a maratona de dezembro de 2016 foi muito marcante. Eu estava 
fazendo sankirtana sozinho em Curitiba, amparado por um quartel de sankirtana no templo. Mas ficava 
sozinho enquanto estava na rua, embora sempre estejamos acompanhados por guru e Gouranga. Meu 
mestre espiritual e alguns devotos que eu admiro estavam me estimulando a competir com a mataji 
Vaishnavi, que era a atual campeã de sankirtana na época. Isso me dava força, mas, ao mesmo tempo, 
uma espécie de tensão. Eu tentava no máximo da minha capacidade, mas não conseguia alcançá-la. 
A mataji estava na minha frente. Então, tive um dia muito austero. Eu estava cansado, minhas pernas 
estavam pesadas, o sol muito quente, e as pessoas estavam especialmente avessas a mim. Muitas 
pessoas me insultavam. Eu estava quase chorando, porque não conseguia ser verdadeiro, sentir a 
devoção que Prabhupada descrevia nos livros e nem compaixão por essas almas. Eu desejava satisfazer 
meu mestre espiritual e os devotos, mas existia vaidade e orgulho contaminando minha consciência. 
Estava realmente me sentindo mal por não conseguir fazer isso como um serviço genuíno a Krishna. E 
Krishna estava me purificando. 

Eu estava há horas na rua, e os livros não saíam. Eu estava orando. Krishna queria que eu me rendesse 
e orasse mais. Eu liguei para o templo e pedi prasada. Phalguna Prabhu trouxe uma marmita. Era fim 
de tarde, nós tivemos uma conversa e, então, eu fui para o maha-sankirtana noturno. De repente, de 
forma mística e surpreendente, outro humor surgiu. Muitas pessoas começaram a levar livros. Quando 
eu terminava de falar com um grupo, havia pessoas me chamando e dizendo: “Vem falar com a gente. 
Agora é a nossa vez.” Eu abordei um grupo de seis homens engravatados e dei um livro na mão de cada 
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um. Então, um deles abriu o livro aleatoriamente e disse: “Olha isso! Olha isso! ‘Conselho espiritual para 
homens de negócios.’ Quanto custa esse livro?” Todos eles levaram um livro para cada e deram o dobro 
do valor que eu pedi. Depois de sair uma inundação de livros nessa noite, eu voltei andando a pé para o 
templo em uma madrugada fresquinha, com aquela sensação que só quem faz sankirtana experimenta. 
Eu tive, nesse dia, a realização de que a única coisa que precisamos é nos render a Krishna.

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

Manohara Saciputra Dasa: O exemplo de Srila Prabhupada, especialmente a mentalidade 
revolucionária, a pureza e a fidelidade a Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura. No Srila Prabhupada-
lilamrita, fica muito claro como a distribuição de livros é a vida e alma de Prabhupada, pois pregação 
é a essência, e a melhor pregação é a distribuição de livros. Outro fator que me inspira é meu mestre 
espiritual. Primeiramente, é nele que obtenho a força para continuar. É uma grande graça ter alguém 
como referência. Percebo que muitos devotos não têm acompanhamento e não têm vivência com 
pessoas que estão dando completamente sua vida na missão de Srila Prabhupada. Meu mestre espiritual 
bota a mão na massa, e eu me sinto constrangido se eu me permitir me acomodar. E ele demonstra estar 
completamente interessado no meu sucesso na vida espiritual. Ele quer verdadeiramente me libertar da 
sujeira deste mundo, e, por isso, confio nele. E ele vive assim para todos.

Eu me sinto inspirado por muitos devotos sinceros que estão ocupados nesse serviço ou que já 
estiveram imersos no sankirtana. Quando lemos O Néctar da Distribuição de Livros, isso me dá 
entusiasmo. Gosto muito da visão apresentada por Tamal Krishna Goswami, Gauri Devi Dasi, Tapas 
Dasa, Navina Nirada Dasa, Nirguna Prabhu, Harikesha Prabhu. Eu medito também em devotos com que 
convivo, que são uma grande inspiração para mim, pois são guerreiros do exército do Senhor Chaitanya, 
pessoas realmente preocupadas com os outros e que praticam verdadeira renúncia. Esses devotos me 
dão motivação para servir.

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

Manohara Saciputra Dasa: Cante os santos nomes, faça uma oração sincera, leia os livros de Srila 
Prabhupada, peça as bençãos ao mestre espiritual e aos devotos e saia a distribuir livros. Não pense 
muito. Seja simples e determinado.
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RESULTADOS

[FEVEREIRO – 2020]

DE SANKIRTANA

RESULTADOS POR TEMPLO LIVROS TOTAL

UF REVI PEQ MÉD GRD MAHA LIVROS PONTOS

1º Itajaí ITJ  0  415  1  662  74 1.152  914,25

2º Porto Alegre POA  0  103  0  573  13  689  624,75

3º Florianópolis FLO  0  241  1  409  32  683  533,75

4º Brhat Mridanga BRM  0  2  0  422  1  425  424,50

5º Curitiba CTB  0  153  0  122  6  281  172,25

6º São Joaquim das Bicas SJB  0  373  0  52  9  434  163,25

7º Rio de Janeiro RJ  0  55  0  112  6  173  137,75

8º Portal dos Avataras - Bahia PA - BA  0  21  0  5  8  34  26,25

9º Nova Vrajadhama NVD  0  53  11  0  0  64  18,75

10º Suzano SUZ 0 11 12 0 1  24  10,75

11º Ecovila Vraja Dhama EVD 0 21 0 0 2  23  9,25

12º
Conselho Governamental 
Brasileiro

CGB 0 4 0 0 1  5  3,00

13º Campinas CAM  0 0 0 1 0  1  1,00

TOTAL  0 1 452  25 2 358  153 3.988 3.039,50
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RESULTADOS INDIVIDUAIS LIVROS TOTAL

UF REVI PEQ MÉD GRD MAHA LIVROS PONTOS

1º Radha Krishna Gouranga Dasa BRM  0  2  0  422  1  425  424,50

2º Vinaya SriNitay Dasa ITJ  0 162 0 259 36  457  371,50

3º Rasarnava Gouranga Dasa POA  0 47 0 330 4  381  349,75

4º Mahananda Murari Dasa ITJ  0 212 0 182 32  426  299,00

5º Ekachakra Nitai Dasa FLO  0 148 0 179 21  348  258,00

6º Manohara Saciputra Dasa POA  0  44  0  230  4  278  249,00

7º Bk. Rafael ITJ  0 14 0 212 5  231  225,50

8º Bk. Paulo FLO  0 23 0 168 8  199  189,75

9º Krishna Chandra Dasa SJB  0 371 0 50 9  430  160,75

10º Sri Gourangi Devi Dasi RJ  0 55 0 112 6  173  137,75

11º Bk. Leandro FLO  0 67 1 62 3  133  85,25

12º Phalguna Nimai Dasa CTB  0 56 0 60 1  117  76,00

13º Vaishnavi Vrinda Devi Dasi CTB  0 2 0 33 3  38  39,50

14º Bk. Dudu POA  0 12 0 13 3  28  22,00

15º Bn. Bruna CTB  0 2 0 18 1  21  20,50

16º Jagat Vicitra Dasa PA - BA  0  21  0  5  5  31  20,25

17º Kashi Mishra Dasa CTB  0  54  0  3  0  57  16,50

18º Subhadraji Devi Dasi ITJ  0 23 1 5 1  30  13,25

19º Bk. Vinícius NVD  0 24 11 0 0  35  11,50

20º Boddhana Tattva Dasa CTB  0 13 0 7 0  20  10,25

21º Prem Tulasi Dasa SUZ  0 5 8 0 1  14  7,25

22º Patraka Dasa NVD  0 29 0 0 0  29  7,25

23º Lakshamana Natha Dasa CTB  0 19 0 1 0  20  5,75

24º Bn. Simone & Bk. Darshan POA  0  0 0  0  2  2  4,00

25º Dhanvantari Swami EVD  0 0 0 0 2  2  4,00

26º Mahajana Devi Dasi PA - BA  0 0 0 0 2  2  4,00

27º Tungavidya Prema Devi Dasi ITJ  0 3 0 3 0  6  3,75

28º Bn. Junia SUZ  0 6 4 0 0  10  3,50

29º Baladeva Dasa EVD  0 13 0 0 0  13  3,25

30º Gadadhara Pandita Dasa CGB  0 4 0 0 1  5  3,00

31º Brahmani Devi Dasi SJB  0 2 0 2 0  4  2,50

32º Hara Kanta Dasa CTB  0 0 0 0 1  1  2,00

33º Hitakari Dasa EVD  0 8 0 0 0  8  2,00

34º Yagni Dasa PA - BA  0 0 0 0 1  1  2,00

35º Malini Bhakti Devi Dasi ITJ  0 0 0 1 0  1  1,00

36º Lilavatara Dasa CAM  0 0 0 1 0  1  1,00

37º Mahaprabhu Dayasindhu Dasa CTB  0 3 0 0 0  3  0,75

38º Tejasvini Vishnupriya Devi Dasi CTB  0 2 0 0 0  2  0,50

39º Krishna Chaitanya Prasada Dasa FLO  0 2 0 0 0  2  0,50

40º Bn. Gabriella FLO  0 1 0 0 0  1  0,25

41º Lila Kamalini Devi Dasi CTB  0 1 0 0 0  1  0,25

42º Bk. Brandon CTB  0 1 0 0 0  1  0,25

43º Bn. Marlene ITJ  0 1 0 0 0  1  0,25

44º Nitai Ulas Dasa CTB 1 0 0 0  1  0,25
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RESULTADOS MUNDIAIS DE SANKIRTANA

[JANEIRO – 2020]

OS 10 PRIMEIROS PAÍSES

PAÍS PONTOS

1º Índia 228154.55 

2º Estados Unidos 43960.75 

3º Rússia 10279.45  

4º Bangladesh 8032.50

5º Brasil 7612.25 

6º Mexico 7272.00

7º Itália 5427.50  

8º Austrália 4731.35 

9º República Checa 4559.75  

10º Hungria 4019.80 

LIVROS DISTRIBUÍDOS  
NO MUNDO

Livros Maha-grandes

Livros Grandes

Livros Médios

Livros Pequenos

Revistas

Assinaturas da BTG

Coleções

2.124.571

36.237

25.769

135.178

62.162

 540

 267

Durante o mês de Janeiro de 2020,  
191 templos reportaram os seguintes 
resultados de distribuição:

Este Mês

Este Ano

Desde 1965 

387.157

387.157

557.765.164 

DESTACADOS DO BRASIL NO MUNDO
TEMPLO CATEGORIA POSIÇÃO

Manohara S. Dasa POA Top 100 regular individuais 15

Mahananada M. Dasa ITJ Top 100 regular individuais 16

Rasarnava G. Dasa POA Top 100 regular individuais 17

Bk Rafael ITJ Top Bhaktas 7

Bn Bruna CTB Top Bhaktins 2
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PASSATEMPOS
DE SANKIRTANA

Encontrei uma moça muito legal chamada Maya, da Ilha de Staten. Seu pai é hindu, e sua 
mãe é católica. Quando ela era jovem, decidiu seguir o hinduísmo, como seu pai, e ela gosta 
muito de Ganesha, e canta o mantra de Ganesha para remover os obstáculos na sua vida. Eu 
disse a ela que seu nome é um dos nomes de Parvati, a esposa do senhor Shiva, e a mãe de 
Ganesha! Atualmente, ela está lendo um livro sobre o Senhor Vishnu, e ela me disse que ama 
ler livros espirituais. Primeiro, ela quis uma cópia do Ciência da Autorrealização e me deu $10 
de doação por ele, mas, depois de conversar com ela e de ver quão sincera ela é, mostrei 
a ela o conjunto “Sapta”. Ela disse que é familiarizada com a Gita e vai a um templo hindu 
no Queens, regularmente. Ela está grávida de 8 meses e me disse que seu bebê (Melody) 
estava chutando por causa da música do kirtana, o que significa que ela estava gostando! Ela 
também me mostrou seus cristais de meditação. Ela me disse que trabalha com enfermagem 
e é especializada em medicar pessoas com deficiências. Ela levou um kit plus “Sapta”, uma 
cópia extra do Ciência da Autorrealização para dar para seu pai, e eu também dei a ela o 
calendário 2020 da BBT.

Krishna Prasad Das 
25/02/2020

Maya recebe a misericórdia
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