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EDITORIAL

Mahananda Murari Dasa

 Hare Krishna! Por favor, aceitem minhas humildes e 
respeitosas reverências. 

 Todas as glórias sejam para Srila Prabhupada e o 
movimento de sankirtana de Sri Caitanya Mahaprabhu.

 Recebo o convite para escrever este editorial 
num tempo obscuro. O espectro de um vírus ainda 
amedronta o mundo e causa reações adversas nas 
pessoas. Como Srila Prabhupada tantas vezes previu, 
com o avanço de Kali-yuga as pessoas tornar-se-iam 
cada vez mais animalescas, comportando-se como 
cães e gatos. Neste cenário não é difícil ver pessoas 
escondidas em suas casas, trancafiadas atrás de 
grades, impedidas de botar um pé na rua, movidas 
pelo pânico. Essas mesmas pessoas são capazes 
de rechaçar um semelhante que bate a porta, tudo 
em nome do medo. As ruas ficam quase vazias e 
máscaras de proteção escondem o já raro sorriso 
das poucas pessoas que transitam. Agora, distribuir 
livros ficou ainda mais difícil e aquelas poucas e 
afortunadas almas que ainda conseguem distribuir, o 
fazem sob um contexto nada auspicioso de doenças 

e circunstâncias emergenciais...

 No começo da crise, enquanto distribuímos livros de casa em casa, posso me 
recordar de muitas pessoas piedosas que nos elogiavam e incentivavam a continuar fazendo 
este glorioso serviço. Lembro-me, especificamente, de um cristão que disse a um dos 
nossos sankirtaneiros: “Ver vocês na rua, continuando o seu trabalho, me mostra que vocês 
realmente têm fé na sua missão e que estão totalmente entregues a seu serviço a Deus.” 
Essa é a realização de estar nas ruas. 

 Distribuir os livros de Prabhupada pelos meios digitais também é válido, mas não 
podemos nos esquecer que quando um sankirtaneiro está nas ruas, não está só distribuindo 
livros. Está dando o exemplo! O exemplo de uma consciência espiritual, completamente 
dependente de Krishna e, como a Rainha Kunti ensina, vendo nas calamidades uma 
oportunidade de lembrar-se de Krishna.

 Sabemos, sim, que este mundo é um perigo a cada passo, mas justamente por isso, 
devemos nos esforçar ainda mais para levar essa consciência às pessoas. E o que vai 
salvar este mundo são os livros de Srila Prabhupada! De modo que este é o momento de 
quebrarmos ainda mais a cabeça, de fazermos um esforço extra, para distribuir esses livros.

 Um devoto é, por natureza, compassivo; e o maior gesto de compaixão é dar 
consciência de Krishna. Por isso peço licença para transcrever uma oração de meu mestre 
espiritual SS Jayapataka Swami:

“Queridos Sri Sri Radha Madhava Astasakhi, Sri Pancatatva, Sri Prahlada Narasimha e nosso 
acarya fundador Sua Divina Graça A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada.
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 Nós Lhes oferecemos nossas sinceras orações, reconhecendo que a humanidade no 
mundo atual está sofrendo as reações de seus próprios crimes e atividades pecaminosas 
por virar seus rostos para longe de Vocês. 

 Deixem que esta calamidade, que cai sobre nós por nossos terríveis atos, seja uma 
oportunidade para toda a sociedade humana elevar seu comportamento e vida ao modo da 
bondade, desenvolver fé no cantar dos Santos Nomes:  Hare Krishna Hare Krishna 
Krishna Krishna Hare Hare /Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare, e ser atraídos a 
render serviços a Seus pés de lótus.

 Que possam os Santos Nomes espalhar-se pelo mundo, que as pessoas deste 
mundo desenvolvam devoção aos Seus pés de lótus, e sejam purificadas e liberadas deste 
mundo material e de todo o sofrimento.

 Nós, humildemente, também oramos pelo benefício da humanidade. Que por Seu 
desejo, por Sua doce vontade, faça com que todos aqueles neste mundo, que estão 
atormentados pelo medo e pela doença do corona vírus, sejam curados, para estarem 
saudáveis e pacíficos em Seu serviço.

 Permita que os devotos, enfermeiros e agentes de saúde, que estão voluntariamente 
servindo na linha de frente, lidando de perto com pacientes e arriscando suas vidas para 
o benefício dos outros, estejam sempre protegidos do vírus e fortes de consciência de 
Krishna, enquanto cumprem seus deveres.”

Obrigado.

Hare Krishna.

Seu servo, Mahananda Murari Das



“Essa literatura é o chão 
firme sobre o qual se ergue 
nossa pregação, então de-

sejo que ela esteja 
disponível para todos.”

3 de dezembro de 1971,  
Carta a Damodara.
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  Práticas de distribuição em massa.

Manidhara Dasa: Um devoto empoderado é 
capaz de, em poucos segundos, cruzar a barreira 
do falso ego e da defensiva que as pessoas 
sempre mantêm. Todo karmi é como uma 
fortaleza, com um sistema de defesa completo, 
e tem a alma condicionada em algum lugar no 
fundo de seu coração, coberto de elementos 
materiais e falso ego. 

Se um devoto em sankirtana é empoderado, ele 
pode cruzar o sistema de defesa, invadir a fortaleza 
e chegar na alma. Eles estão aprisionados de 
duas maneiras – pelo corpo grosseiro e pelo 
corpo sutil. Então, um sankirtaneiro, sendo um 
cientista, tenta engajar seus sentidos e mente 
simultaneamente. Primeiro os sentidos: eles 
têm o livro nas suas mãos. É prático. Pelo poder 
espiritual alguém vai a sankirtana, o distribuidor 
de livros pode engajar completamente uma 
pessoa – é como uma bolha – então, ele esquece 

todo o resto. Seus olhos estão olhando para você, 
então você é como um objeto dos sentidos para 
ele. Essa é a plataforma grosseira. Então alguém 
tem que ser espiritualmente forte o suficiente 
para engajar sua mente, que é vacilante, sempre 
indo em volta. Isso é feito principalmente por 
falar – o som é muito importante. 

Se o devoto é espiritualmente inspirado, a 
vibração do som – o que quer que ele diga – pode 
ser carregado por essa energia. Então a pessoa 
para de pensar sobre a gratificação sensorial, 
e só pensa em você. Então isso fica cada vez 
mais sutil, já que sua inteligência sorrateira 
planeja desculpas para não levar o livro. Todos 
esses obstáculos vão ser superados em poucos 
segundos. Isso é feito por ter um forte desejo e 
por entender que alguém tem um grande apoio 
que vem de dentro, do paramatma. Mesmo as 
pessoas mais ridículas levam livros. Sua decisão, 

NÉCTAR DA DISTRIBUIÇÃO DE LIVROS
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“Ok, eu vou levar isto.” é algo completamente 
espiritual. Por causa do condicionamento 
material, eles nunca pegariam um livro. Não há 
razão material de porque nós distribuímos esses 
livros. Eles não têm motivos para levar os livros 
de qualquer maneira. Mas ainda assim eles 
levam, e isso se deve à misericórdia do Senhor 
Chaitanya.

Navina-Nirada Dasa: Um devoto deve aprender 
como distribuir livros em todas as situações 
para que ele domine essa arte. Ele deve ser apto 
para lidar com todos os tipos de circunstâncias. 
Por exemplo, mesmo indo de porta em porta, 
pode acontecer de ele ter uma oportunidade de 
falar com alguém num carro. Então tem lojas, 
escritórios, indústrias. Geralmente, devotos 
devem se concentrar em uma coisa e pensar. 
“Hoje eu estou distribuindo nas ruas, e não 
vou trocar.” De outra forma alguém fica na 
mental sobre o lugar e vai trocar toda hora. Mas 
cada distribuidor de livro deve aprender como 
trabalhar em diferentes situações. Às vezes é 
bom mudar o estilo da distribuição para atingir 
outros pontos de vista. O devoto tem que saber 

como ser breve e chegar ao ponto sem permitir 
à outra pessoa que tenha sua atenção desviada, 
e como explicar o conteúdo dos livros de uma 
forma atrativa e convincente. 

Mas qualquer que seja a situação, do primeiro 
contato visual até o ponto de sacudir as mãos 
no fim, tudo deve estar no lugar certo, toda 
sentença propriamente dita, para que a pessoa 
se sinta bem com isso. De outra forma, nós 
vamos deixar dúvidas na sua mente, e então 
ele vai começar a se sentir incerto sobre tudo, e 
perder sua inspiração de levar os livros. Então as 
pessoas usam desculpas: Nós não temos tempo, 
nem interesse, nem dinheiro, e tantas pessoas 
passam por aqui pedindo por doações. Essas 
desculpas não surgem nas mentes das pessoas 
sendo bem tratadas por um devoto sankirtaneiro 
inspirado. Essas pessoas vão ser cativadas 
pela consciência de Krishna pela misericórdia 
de Sri Chaitanya Mahaprabhu e vão aproveitar 
o maravilhoso espírito de sankirtana. Eles vão 
apenas sorrir, e suas vidas serão mudadas, 
como luvas viradas de dentro para fora.

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: Qual a importância de distribuir livros?

Lokasaksi Dasa: A distribuição de livros, como Brhat Mrdanga, é a forma mais eficaz de sankirtana. 
Pois, enquanto o cantar e glorificar de Krishna, Seus nomes, passatempos, qualidades e associados 
por ser ouvido no momento, nos livros essa mensagem estará sempre vibrando. Ter os livros que trazem 
a mensagem da consciência de Krishna e a associação com devotos puros como Srila Prabhupada, 
realizará a maior revolução da história, a revolução da consciência.

Carta de Sankirtana: Quando começou a distribuir livros?

Lokasaksi Dasa: : Minhas primeiras atividades de distribuir livros aconteceram em São Paulo e Recife 
nos anos de 1973 e 1974. Contudo, minha experiência com a distribuição de livros nas ruas foi pouca, 
pois sempre estive trabalhando para que a distribuição de livros acontecesse, primeiro como um 
dos primeiros tradutores na BBT entre 1975 e 1976 e depois como presidente de Templo ocupado 
prioritariamente na distribuição de livros, no Rio de Janeiro e São Paulo entre 1981 a 2004. Também 
entre os anos de 1976 e 1980, quando trabalhei como Relações Públicas e Assuntos legais da ISKCON 

        Entrevista com Lokasaksi Dasa
Lokasaksi Dasa, discípulo de Srila Prabhupada, é natural de Santa Cruz do Rio Pardo, 
SP. Foi um dos fundadores do Movimento Hare Krishna no Brasil, tendo se rendido a 
Srila Prabhupada em abril de 1973, na cidade de São Paulo. Foi tradutor da BBT, diretor 
do primeiro Gurukula em Nova Gokula, presidente de vários templos e membro do GBC 
para o Brasil entre 1989 e 1994. Tem licenciatura em Filosofia e Doutorado em Ciência da 
Religião pela UFJF.
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no Brasil, distribuí muitos livros para pessoas importantes, como líderes religiosos, artistas e políticos.

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

Lokasaksi Dasa: Esse passatempo aconteceu no Rio de Janeiro durante a maratona de Natal de 1983, 
quando distribuíamos livros em um ónibus, com o saudoso Citraka Prabhu. Depois de ter distribuído 
os livros para as pessoas na hora de ser falado o mantra de sankirtana, pedindo a contribuição, dois 
passageiros, que eram assaltantes, levantaram e renderam todos os passageiros e esvaziaram as 
suas carteiras, mas passaram pelos devotos sem mexer com eles. Ao descer do ônibus, se dirigiram 
aos devotos e desejaram boa sorte. Essa é a proteção do Senhor Narasimhadeva ao movimento de 
sankirtana!

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

Lokasaksi Dasa: Às vezes, quando leio os livros de Srila Prabhupada e dos Acaryas vaishnavas, 
visualizo estar na posição de quem adquire os mesmos, e isso me dá um desejo irresistível de tornar 
esses tesouros acessíveis a todos.

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

Lokasaksi Dasa: Leia e estude profundamente os mesmos, isso nos inspira a distribuí-los.
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RESULTADOS

[ABRIL – 2020]

DE SANKIRTANA

RESULTADOS POR TEMPLO LIVROS TOTAL

UF REVI PEQ MD GRD MAHA LIVROS PONTOS

1º Itajaí ITJ 0  776  0  142  20  938  376,00

2º Porto Alegre POA 0 1 228  0  35  1 1 264  344,00

3º Curitiba CTB 0  256  2  134  16  408  231,00

4º Florianópolis FLO 0  164  0  102  16  282  175,00

TOTAL 0 2 424 2 413  53 2 892 1126
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RESULTADOS INDIVIDUAIS LIVROS TOTAL

UF REVI PEQ MÉD GRD MAHA LIVROS PONTOS

1º Vinaya SriNitay Dasa ITJ  0  597  0  17  13  627  192,25

2º Mahananda Murari Dasa ITJ  0 179 0 124 7  310  182,75

3º Rasarnava Gouranga Dasa POA  0 639 0 18 1  658  179,75

4º Manohara Saciputra Dasa POA  0 589 0 17 0  606  164,25

5º Ekachakra Nitai Dasa FLO  0 123 0 100 16  239  162,75

6º Bk. Leandro CTB  0  126  0  56  13  195  113,50

7º Phalguna Nimai Dasa CTB  0 93 0 46 3  142  75,25

8º Bk. Rafael CTB  0 28 0 28 0  56  35,00

9º Muralidhar Syamasundar Dasa CTB  0 9 2 3 0  14  6,25

10º Kashi Mishra Dasa FLO  0 14 0 0 0  14  3,50

11º Boddhana Tattva Dasa FLO  0 7 0 1 0  8  2,75

12º Lakshamana Natha Dasa FLO  0 9 0 0 0  9  2,25

13º Lilamrita Dasa FLO  0 4 0 1 0  5  2,00

14º Hara Kanta Dasa FLO  0 7 0 0 0  7  1,75

15º Vaishnavi Vrinda Devi Dasi CTB  0 0 0 1 0  1  1,00

16º Tungavidya Prema Devi Dasi ITJ  0  0  0  1  0  1  1,00
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RESULTADOS MUNDIAIS DE SANKIRTANA

[MARÇO – 2020]

OS 10 PRIMEIROS PAÍSES

PAÍS PONTOS

1º Estados Unidos 48913,95

2º Índia 31297,4

3º Rússia 4698

4º Banladesh 4048

5º Brasil 2005

6º México 1854

7º Alemanha/ Áustria 1758

8º Bulgária 1741,25

9º Reino Unido 1597,25

10º Ucrânia 1574,25

LIVROS DISTRIBUÍDOS  
NO MUNDO

Livros Maha-grandes

Livros Grandes

Livros Médios

Livros Pequenos

Revistas

Assinaturas da BTG

Coleções

41.765

13.633

19.040

59.382

21.891

619

464

Durante o mês de Março de 2020,  
146 templos reportaram os seguintes 
resultados de distribuição:

Este Mês

Este Ano

Desde 1965 

159.425

1.030.091

558.652.137

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

Foi um final feliz no ‘De Afghanan Kabob House’, em Freemont, onde nós não 
podíamos entrar na parte da frente do restaurante, porque ainda estava fechado.

Nós, então, tentamos a porta dos fundos, e lá nós conhecemos duas moças 
que estavam conversando do lado de fora. Uma moça pareceu interessada na 
palavra yoga. Nós dissemos a ela que nós voltaríamos quando a loja abrisse.

Quando nós retornamos, eu tentei distribuir um conjunto saptarishi. A moça 
interessada, Wajma Zorrila, é uma iraniana muçulmana, mas ela tem forte fé nos 
ensinamentos do yoga e do Bhagavad-Gita. Quando nós dissemos a ela que yoga 
não era apenas sobre o corpo e a mente, mas também sobre a alma, ela concordou 
que yoga era sobre nossa conexão com o divino. E quando nós dissemos a ela 
sobre o Krishna Book, ela ficou muito feliz.

Ela disse que, na verdade, o Cristianismo é “Krishna Niti”. Então ela foi além, 
dizendo que o Senhor é tão misericordioso que mesmo que Ele lhe dê problemas, 
isso é Sua misericórdia. Naquele momento, nós não estávamos tão certos sobre 
quem estava pregando para quem.

Quando falamos sobre diferentes formas de yoga como karma, jnana e bhakti, 
ela disse que bhakti ressoou com ela e era o que ela estava procurando. Ela perdeu 
seu marido, porque ele sentiu que ela estava se tornando hindu. E ela foi deixada 
com duas meninas, mas ainda assim ela se sentia grata.

Ela está indo para Arunachal Pradesh, na Índia, para encontrar seu guru de 
yoga este ano. Quando eu a convidei para ir ao templo, ela estava em lágrimas, se 
sentindo tão feliz ir conhecer pessoas com interesses em comum.

Ela prontamente levou o conjunto saptarishi e deu uma doação de vinte dólares. 
Ela disse que ela adoraria ir ao templo e nos deu seu contato. Por favor, orem para 
que ela vá ao templo e se torne uma boa devota.

Seus servos, Mahaprabhu e Ananda Kishore

Nós não estávamos tão certos sobre quem estava pregando para quem.


