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EDITORIAL

Tungavidya Prema Devi Dasi

Hare Krishna, 

Por favor, aceitem minhas mais humildes e respeitosas 
reverências.

Todas as glórias a Srila Prabhupada!

As escrituras védicas dizem que este mundo é 
padampadamvipadam, um perigo a cada passo. 

Pessoas inteligentes se refugiam no conhecimento 
espiritual, de maneira a vencer o temor da morte.

Portanto, nesse período onde o medo se instaura, 
é nosso dever entregar às pessoas o que temos de 
melhor, os livros de Srila Prabhupada!

Para o alívio de sua ansiedade, para levar a nossa 
mensagem de que não existe nenhuma segurança 
neste mundo material, mas que aqueles que se rendem 
à Pessoa Suprema têm garantida sua passagem de 
volta ao lar.

Jayapataka Swami, Guru Maharaj, recentemente 
declarou em relação à pandemia que está paralisando 
o mundo: “O real problema é que as pessoas não 

sabem como morrer... Muitos estão dando conselhos, precauções, mas quem está ensinando 
a como morrer?”

E nesses momentos em que as pessoas podem vivenciar de maneira mais profunda a 
fragilidade de uma vida baseada em conceitos corpóreos, os sankirtaneiros estão aí, para 
distribuir o alívio e a felicidade verdadeiras, que apenas a consciência de Krishna pode 
outorgar.

“Você perguntou se a devastação nuclear neste planeta afetaria o movimento de sankirtana. 
Não, não há nada que possa deter o movimento de sankirtana, porque é a vontade do 
próprio Deus, o Senhor Chaitanya, que seu Santo Nome seja ouvido em cada cidade e 
aldeia. Tampouco podem os demônios devastar este planeta independentemente da 
vontade de Krishna. Nada acontece sem a sanção Dele. Se Krishna quer matar alguém, 
ninguém pode salvá-lo, e se Krishna quer salvar alguém, ninguém pode matá-lo. De nossa 
parte, devemos apenas estar determinados a cumprir nossa missão, a despeito de toda a 
oposição, demônios, guerra nuclear, o que for.” (Carta de Srila Prabhupada em 20 de junho 
de 1973).

Então, convidamos a todos que distribuam estes santos livros, enviem seus resultados e 
prestigiem a Carta de Sankirtana que sempre refresca nossa consciência para que nunca 
nos esqueçamos de nosso dever para com nosso querido Fundador Acarya.

Sua serva, Tungavidya Prema Devi Dasi



“Quero que todos os 
meus discípulos se tornem 
peritos nesta filosofia e a 
distribuam com grande 

poder e potência.”

22 de março de 1972,  
Palestra em Mayapur
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Gauri Devi Dasi: Eu não apresento a consciência 
de Krishna tanto como uma religião, mas como 
uma grande ciência passada durante milhares e 
milhares de anos e totalmente desconhecida no 
Ocidente materialista. E as pessoas se tornam 
interessadas. Aqui eles estão no meio de seu 
trabalho material, trabalhando duro na maior 
parte do tempo. A maior parte das pessoas são 
trabalhadores apaixonados, totalmente fruitivos, 
totalmente absortos, correndo para irem aos 
seus trabalhos ou correndo em algum lugar para 
fazer alguma coisa, apenas fazendo dinheiro e 
mantendo os membros de sua família e pagando 
suas contas.

Eles estão presos nas suas situações assim como 
em casulos. Quando nós os encontramos, nós 
temos que nos concentrar e apresentar nossos 
livros de uma maneira que em um minuto eles 
esqueçam todos seus emaranhamentos da 
plataforma mental. Todas essas coisas preocupam 

eles: “Eu tenho um compromisso, e esse dinheiro 
está indo para isso e para aquilo, e primeiramente 
eu não tenho tempo, e quem é você afinal de 
contas, quais são suas credenciais, e o que é isso 
que você está me dando?”

Questão: Onde você arranja inteligência para 
cortar tudo isso e apresentar Krishna de uma 
maneira que eles se sintam atraídos?

Gauri: Principalmente de ter um intenso desejo, 
avidez e entusiasmo. Eu acho que a principal 
dificuldade que devotos mais novos têm de 
aprender é como ser intenso suficientemente 
para parar alguém e como se concentrar e ser 
claro suficiente para engajar cada alma individual, 
porque todos são completamente diferentes. 
Você não pode fazer isso mecanicamente, de 
forma alguma. Você precisa analisar a pessoa 
e ver por alguns segundos qual é a situação. 
Que modos da natureza influenciam ele? Através 

NÉCTAR DA DISTRIBUIÇÃO DE LIVROS
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de experiências você vai saber imediatamente 
e instintivamente – e através da revelação de 
Krishna para você – como você pode lidar com 
essa pessoa e como atraí-la. Um distribuidor de 
livros atrai uma pessoa de diferentes maneiras. 
Primeiro, tenta atraí-los ao livro, porque a 
primeira coisa que você faz é alcançar a eles 
um livro: “Aqui, senhor, este é um livro especial 
que nós estamos dando na vizinhança hoje, eu 
gostaria que você desse uma olhada nele.

Então, se o homem diz: “Escute, eu não gosto 
muito de religião” você deve tentar outra 
plataforma: “O que você está fazendo, senhor? 
Você tem uma família?” 

Comece de novo por outro ângulo, até que ele 
esqueça totalmente que ele está segurando o 
livro. 

E então você volta ao livro. Você deve fazer 
várias coisas com cada pessoa. Mas isso não 
tem nada a ver com quão desinteressados eles 
estão ou quanto eles estão em maya ou quão 
longe eles estão da consciência de Krishna. 
Mesmo 99% das pessoas que falo estão tão 
afastados, que não poderiam estar mais longe 
nem se tentassem.

Eles não poderiam estar mais esquecidos de 
Krishna mesmo se eles quisessem. Então, é 
realmente o desejo intenso e entusiasmo do 
devoto que conta.

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?

Radha Krishna Gouranga Dasa: É muito importante que sempre tenhamos devotos divulgando os 
livros nas ruas, pois essa é uma das melhores formas de levar Krishna às pessoas. Também, esse 
era um desejo pessoal de Srila Prabhupada e de seu mestre espiritual, assim como de todos nossos 
acaryas, então, por estarmos prestando tal serviço, recebemos uma chuva de bênçãos de Sri Sri 
Guru e Gouranga. Grande parte dos devotos teve seu primeiro contato com a consciência de Krishna 
através dos livros de Srila Prabhupada. Temos muitas histórias, ou por um sankirtaneiro, sebo, até 
mesmo algumas pessoas já acharam livros no lixo, acabaram lendo e se tornaram devotos. Além de 
tudo isso, mesmo que uma pessoa leve um livro e não leia, ou mesmo que não leve um livro, mas 
simplesmente toque ou leia uma frase, veja a foto de Prabhupada ou de Krishna, pronto!! Aí começa 
toda a auspiciosidade de sua vida e isso lhe dará um saldo muito positivo para que, futuramente, ela 
possa começar seu serviço devocional e então trilhar seu caminho de volta ao lar.

Carta de Sankirtana: Quando começou a distribuir livros?

Radha Krishna Gouranga Dasa: Comecei a distribuir livros em 2015, fui morar no templo de Curitiba. 

Entrevista com Radha Krishna Gouranga Dasa
Radha Krishna Gouranga Dasa é natural de Curitiba, conheceu os devotos em 
2015 e desde então se dedica à distribuição de livros. Atualmente, reside em 
Porto Alegre e se ocupa nessa atividade em tempo integral. Suas modalidades 
preferidas são: rodoviárias, estações de metrô e metrôs.
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Era mês de maratona, então Hara Kanta Prabhu, dava o incentivo para que todos saíssem pelo menos 
um pouco a sankirtana. No começo senti muita dificuldade, então nessa maratona distribui apenas 1 livro 
pequeno para minha mãe.

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

Radha Krishna Gouranga Dasa: Recentemente estava distribuindo livros nas estações de trem aqui de 
Porto Alegre. Isso foi pouco antes do Nityananda Trayodasi. Decidi entrar em um trem, estava um pouco 
cheio de pessoas, então pensei em sair, mas antes fui abordar pelo menos uma pessoa. Abordei uma moça 
e lhe apresentei o livro: Yoga - As 26 qualidades de um sábio. Falei que o livro descrevia muitas qualidades, 
como: tranquilidade, autocontrole, não violência, etc. E então ela levou o livro... Passei meu whatsapp 
para que ela me mandasse qualquer dúvida da leitura, pois era uma moça muito favorável e então desci 
do trem. Quando encerrei a distribuição dos livros e fui ver meu celular, a moça, que se chama Vera, tinha 
me mandado uma mensagem, falando que estava impressionada, pois estava pensando o dia todo sobre 
não violência e quando abordei ela falei sobre isso, e me disse que quando abriu o livro, a primeira página 
que abriu era exatamente sobre não violência, ela estava em choque com tudo!!! De uma forma positiva, 
claro. Então, no decorrer dos dias, ela seguiu me enviando dúvidas muito inteligentes, e eu a convidei 
para que fosse ao festival de Nityananda Trayodasi para obter a misericórdia especial de Sri Nityananda 
Prabhu, e assim aconteceu! Hoje a Bhaktin Vera tem uma coleção de livros, ajuda o templo com doações, 
participa dos festivais, canta japa diariamente e está a cada dia mais encantada pela consciência de 
Krishna. Sankirtana Yajna ki jaya! Sri Nityananda Prabhu ki jaya! Srila Prabhupada ki jaya!

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

Radha Krishna Gouranga Dasa: O que me inspira a distribuir livros é saber todo o esforço que Srila 
Prabhupada fez para que pudéssemos entrar em contato com esses livros e o desejo que ele tinha de que 
esses livros fossem distribuídos para o máximo de pessoas possível. Ele também deu a missão para meu 
Gurumaharaj S.S Jayapataka Swami que distribuísse muitos livros todo mês, então estou tentando ajudar. 
Eu conheci a consciência de Krishna através da distribuição de livros. Em 2012 comprei um “Ciência da 
Autorrealização” com Phalguna Nimai Prabhu no centro de Curitiba, então tenho um carinho especial 
pela distribuição de livros e isso me inspira a sempre sair. Também é um serviço que ajuda a manter uma 
boa consciência e nos fortalecer muito espiritualmente, é uma escola diária de como desenvolver seu 
relacionamento de rendição com Krishna, tolerância, compaixão, todas boas qualidades.

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

Radha Krishna Gouranga Dasa: Busque alguém que tenha experiência para que possa se inspirar. 
Hoje faço sankirtana sozinho, mas no começo sempre achava mais fácil em dupla ou em grupos maiores. 
Sempre estar estudando os livros de Srila Prabhupada, para fortalecer nossa fé e conhecimento. Ter um 
bom sadhana é muito importante! Aconselho a todos os devotos que pelo menos experimentem sair, uma 
vez que seja. Realmente é uma atividade muito incrível, vale a pena tentar!!
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RESULTADOS

[MARÇO – 2020]

DE SANKIRTANA

RESULTADOS POR TEMPLO LIVROS TOTAL

UF REVI PEQ GRD MAHA LIVROS PONTOS

1º Curitiba CTB  0  748  247  32 1 042  505,50

2º Itajaí ITJ  0  356  227  42  627  401,00

3º Brhat Mridanga BRM  0  5  367  0  373  368,75

4º Florianópolis FLO  0  250  210  20  480  312,50

5º Porto Alegre POA  0  380  172  4  556  275,00

6º São Joaquim das Bicas SJB  0  278  59  4  341  136,50

7º Ribeirão Preto RP  0  11  0  1  14  5,75

TOTAL 0 2 028 1 282  103 3433 2005
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RESULTADOS INDIVIDUAIS LIVROS TOTAL

UF REVI PEQ MÉD GRD MAHA LIVROS PONTOS

1º Radha Krishna Gouranga Dasa BRM  0 5 1 367 0 368,75  424,50

2º Ekachakra Nitai Dasa FLO  0  195  0  186  17 268,75  371,50

3º Mahananda Murari Dasa ITJ  0 155 0 111 20 189,75  349,75

4º Vinaya SriNitay Dasa ITJ  0 160 1 96 19  174,50  299,00

5º Bk. Paulo CTB  0 191 0 78 14 153,75  258,00

6º Rasarnava Gouranga Dasa POA  0 217 0 89 1 145,25  249,00

7º Krishna Chandra Dasa SJB  0  278  0  59  4 136,50  225,50

8º Manohara Saciputra Dasa POA  0 161 0 81 3  127,25  189,75

9º Bk. Rafael CTB  0 125 0 60 3  97,25  160,75

10º Muralidhar Shyamasundar Dasa CTB  0 112 10 28 7  75,00  137,75

11º Bk. Leandro CTB  0 72 5 24 4  52,50  85,25

12º Bn. Bruna CTB  0 72 0 32 1  52,00  76,00

13º Vaishnavi Vrinda Devi Dasi CTB  0 40 0 17 0  27,00  39,50

14º Boddhana Tattva Dasa FLO  0 23 0 17 2  26,75  22,00

15º Phalguna Nimai Dasa CTB  0 58 0 3 1  19,50  20,50

16º Malini Bhakti Devi Dasi ITJ  0 21 0 8 3  19,25  20,25

17º Jahnava Isvari Devi Dasi ITJ  0  14  1  8  0  12,00  16,50

18º Kashi Mishra Dasa CTB  0  35  0  0  1  10,75  13,25

19º Hara Kanta Dasa CTB  0 24 0 3 0  9,00  11,50

20º Bn. Gabriella FLO  0 19 0 1 1  7,75  10,25

21º Bn. Pamela FLO  0 7 0 3 0  4,75  7,25

22º Krishna Chaitanya Prasada Dasa FLO  0 6 0 3 0  4,50  7,25

23º Bn. Gabrieli CTB  0 12 0 1 0  4,00  5,75

24º Bk. Prem Tulasi RP  0 8 0 0 1  4,00  4,00

25º Ekachakra Pran Dasa ITJ  0  6 0  2  0  3,50  4,00

26º Bk. Dudu POA  0 2 0 2 0  2,50  4,00

27º Tungavidya Prema Devi Dasi ITJ  0 0 0 2 0  2,00  3,75

28º Bk. Wallace CTB  0 0 0 0 1  2,00  3,50

29º Mahaprabhu Dayasindhu Dasa CTB  0 1 0 1 0  1,25  3,25

30º Lila Kamalini Devi Dasi CTB  0 4 0 0 0  1,00  3,00

31º Bn. Junia RP  0 0 2 0 0  1,00  2,50

32º Bn. Kalindi RP  0 3 0 0 0  0,75  2,00

33º Nitai Ulas Dasa CTB  0 2 0 0 0  0,50  2,00
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RESULTADOS MUNDIAIS DE SANKIRTANA

[FEVEREIRO – 2020]

OS 10 PRIMEIROS PAÍSES

PAÍS PONTOS

1º Índia 236510.80

2º Estados Unidos 49208.60 

3º Itália 9365.00  

4º Chile 5094.00   

5º República Checa 3909.75   

6º Austrália 3903.25  

7º Alemanha / Áustria 3171.25

8º Brasil 3053.50 

9º Reino Unido 3029.00  

10º Hungria 2910.30 

LIVROS DISTRIBUÍDOS  
NO MUNDO

Livros Maha-grandes

Livros Grandes

Livros Médios

Livros Pequenos

Revistas

Assinaturas da BTG

Coleções

125.860

19.865

33.959

99.750

74.451

1006

447

Durante o mês de Fevereiro de 2020,  
138 templos reportaram os seguintes 
resultados de distribuição:

Este Mês

Este Ano

Desde 1965 

359.921

870.440

558.409.168

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

Alguns de nossos devotos 
queriam distribuir livros de 
porta em porta ontem, sábado.
Pedi para que eles fossem 
extremamente cuidadosos ao:

-Ficar, pelo menos, a 
um metro de distância das 
pessoas quando falar com 
elas.

-Higienizar as mãos após 
cada interação.

-Estar vigilante para não 
tocar em seus rostos  em 
nenhum momento.

Este grupo de distribuidores 
relatou que, de maneira 
incomum, 95% das pessoas 
abriram suas portas para falar 
com eles. A maioria deles levou 
livros muito entusiasticamente, 
dizendo: “Temos que ficar em 
casa por enquanto, então 
estamos ansiosos para ler algo.”

Dentre os muitos livros vendidos, saíram cinco coleções completas do Srimad-
Bhagavatam.

Em uma porta, os moradores não abriram, mas estavam muito interessados em 
falar com os devotos, então eles se comunicaram através da vídeo-campainha da 
porta. Depois de ouvir o que eles estavam oferecendo, os moradores disseram que 
queriam comprar uma coleção do Srimad-Bhagavatam. Pediram, então, para que os 
devotos colocassem a caixa dos livros na varanda. Os moradores abriram a porta, 
pegaram a coleção e deixaram o pagamento em um envelope. 

Era como distribuir em uma colônia de leprosos.

Vijaya Dasa - Ministro de Sankirtana

Distribuíndo livros em meio à pandemia do Cronavírus.


