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EDITORIAL

Lilamrita Dasa

Todas as glórias a Srila Prabhupada! Todas as glórias 
ao movimento de sankirtana do Senhor Chaitanya 
Mahaprabhu!

Para mim é um grande prazer transcendental participar 
deste editorial da Carta de Sankirtana!

Chamo-me Lilamrta Dasa e estou no movimento há 
38 anos, sempre me dedicando ao sankirtana. A 
experiência que tenho ao longo destes anos é que o 
movimento de sankirtana salvou muitas vidas e pode 
continuar salvando.

Sou profundamente endividado a Srila Prabhupada e 
essa é uma dívida que sou incapaz de pagar. Contudo, 
posso, ao menos, mostrar alguma gratidão, juntando-
me aos seguidores sérios e pregadores do Sul do 
Brasil para satisfazer seu desejo mais íntimo, distribuir 
os seus livros.

Srila Prabhupada disse “Jamais morrerei, viverei 
sempre em meus livros.” Ele foi deste mundo mortal 
dia 14 de novembro de 1977 e sem dúvida ele viverá 
para sempre.

Então, não adianta querermos mudar o cenário. Quem tem que mudar somos nós mesmos, 
e seguir à risca as instruções de Krishna e de Srila Prabhupada. Seguindo os 4 princípios 
regulativos, não comendo carne, peixe nem ovos, não praticar sexo ilícito, jogos de azar e 
intoxicação.

São princípios básicos, simples e objetivos. Então Srila Prabhupada disse: distribuam meus 
livros, façam harinama, distribuam prasadam e cantem 16 voltas de japa. Se os devotos 
realmente entenderem com amor e com carinho as ordens de Srila Prabhupada, que não 
são diferentes das ordens de Krishna, estaremos seguros.

Se todos os devotos do mundo inteiro agirem assim, diminuiremos o mal drasticamente, e 
compete a nós fazer o bem aos oprimidos por maya (ilusão). Dessa  forma, a sociedade e 
todas as nações, seriam felizes e todos iriam parar de sofrer as investidas de maya.

Onde há Krishna, Arjuna e Srila Prabhupada sempre haverá moralidade e opulência, tanto 
espiritual como material. Mas o grande problema de nosso movimento atualmente é que uns 
querem puxar a corda para lá e outros para cá, vocês sabem muito bem oque quero dizer.

Não podemos deixar essa energia ilusória passar o mel em nossa boca, porque a mente 
funciona numa linha reta, ela nunca vai para o oposto. Vamos nos unir mais e tentar satisfazer 
nosso tão amado e gigante mestre. Srila Prabhupada era tão pequeno em tamanho, mas um 
gigante tanto por dentro quanto por fora.

Não abusemos desta vida humana na busca em vão no desfrute material ou, em outras 
palavras, em prol de apenas comer, dormir, se acasalar e se defender.
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O Senhor Chaitanya Mahaprabhu não se importou com elevação deste mundo morto, que é 
adequadamente chamado de Mrtyu-Loka, o mundo onde tudo está destinado a morrer.Ele 
veio há 500 anos atrás para nos falar algo do universo transcendental, onde tudo é permanente 
e tudo é para o serviço do absoluto. Ele importou de Goloka esse movimento de sankirtana, 
para o prazer de todas as entidades vivas, junto a seu querido e amado Srila Prabhupada.

Os pés de lótus de Srila Prabhupada são o objetivo supremo de todos os devotos. Esses pés 
de lótus são tão luminosos quanto o sol. É como uma nave espacial que pode nos tirar desta 
existência material.

Srila Prabhupada é um saktyavesa-avatara, um enviado, uma encarnação dotada de poder 
por Krishna, que veio para nós através de suas palestras e livros para nos iluminar. Ele seguiu 
à risca as ordens de seu mestre espiritual. Ele pregou por todo o mundo, ajudando as pessoas 
a saírem dos vícios das drogas, do álcool, da prostituição, dos jogos de azar e diversas 
enfermidades. Assim, Srila Prabhupada sempre enfatizou “distribuam meus livros”, dessa 
forma nossas vidas serão exitosas e sairemos do colo da bruxa maya.

Para limpar o coração, de modo que as pessoas tornem-se sóbrias e sábias nesta era de Kali, 
não se recomenda nenhum outro método, além de se cantar o Maha Mantra: Hare Krishna 
Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare / Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare. 

Todas as glórias ao movimento de sankirtana do Senhor Chaitanya, que limpa o coração de 
toda a poeira acumulada por anos.

Todas as Glórias aos livros de Srila Prabhupada, o Jagad-guru da era de Kali!

Muito obrigado, Srila Prabhupada, por tudo.

Seu mais insignificante servo, Lilamrta das.



“Cada vez que alguém lê 
informação sólida sobre 

Krishna, sua vida se trans-
forma de algum modo.”

3 de dezembro de 1971,  
Carta a Damodara.
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Indranilamani Devi Dasi: Mais importante do 
que as palavras que digo, é que eu esqueço 
o resto do mundo. 

 Dronacarya perguntou a seus alunos 
se eles estavam apontando suas flechas a 
um alvo de pássaro: “Diga-me, o que você 
vê agora? ” Alguém disse: “O céu, a árvore 
e o pássaro.” Outro disse: “O pássaro. ” 
Arjuna respondeu: “Eu só vejo o olho do 
pássaro. “ Similarmente, quando estou 
conversando com alguém, é apenas eu e a 
outra alma espiritual. 

 Eu não estou preocupada se tem 
pessoas nos observando ou se pessoas 
atraentes passam perto. Eu dirijo toda a 
minha energia para a pessoa para que ela 
também esqueça todo o resto por alguns 
minutos e se concentre no que estou 

dizendo. É uma experiência pessoal, e 
eles sentem que eu realmente me importo 
com eles. Essa troca pessoal é quase mais 
importante para eles do que as coisas que 
estou lhes dizendo sobre o livro. 

 No fim da conversa o que fica 
com eles, principalmente, é o charme e a 
sinceridade do devoto. Esse charme é na 
verdade a misericórdia do guru e de Krishna 
vindo através do devoto. Definitivamente 
não é a própria qualidade de alguém. 

 Eu já experienciei isso. Às vezes 
eu posso dizer as mesmas palavras com 
entusiasmo e ser rejeitado por uma pessoa 
depois de outra porque alguma coisa está 
faltando. Minha meditação está errada. Eu 
estou pensando na fumaça de cigarro e 
vendo corpos materiais ao invés de almas 

NÉCTAR DA DISTRIBUIÇÃO DE LIVROS
  Práticas de distribuição em massa.
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espirituais e pensando que eu preferiria 
estar em outro lugar porque estou com 
fome e meus pés e costas doem. Estou 
esquecendo as instruções do meu guru. 
Estou esquecendo das Deidades. Eu não 
estou orando por misericórdia. Eu não estou 
conectado com a sucessão discipular. 

 Finalmente eu me rendo e começo 
a pensar no meu mestre espiritual e todos 
outros acaryas, o que eles sacrificaram 
para a missão de pregação de Sri 
ChaitanyaMahaprabhu e como eu quero 
prestar-lhes serviço ajudando eles a trazer 
almas condicionadas para os pés de lótus 
do Senhor. Eu penso nas formas lindas do 
Senhor Chaitanya e do senhor Nityananda, 
os heróis de sankirtana, e eu oro a Eles que 
me usem como um instrumento  para que 
eu possa plantar ilimitadas sementes de 
bhakti no jardim do coração das pessoas. 

 Logo que eu  me torno humilde e 
reestabeleço a conexão, a misericórdia 
começa de novo a fluir e as pessoas 

se tornam atraídas aos livros de 
SrilaPrabhupada numa forma mágica. 

 Então, não é muito sobre o que você 
diz ou como você diz. Mais importante é o 
interno de alguém, seu humor de oração e 
sua conexão com guru e Krishna. 

 Quando essa conexão está lá, se 
torna uma experiência mística, e então nós 
começamos a realizar que na distribuição 
de livros não há limites.

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?

Jahnava Isvari Devi Dasi: É nosso dever e nosso privilégio participar desse movimento de harinama 
sankirtana. Esses livros foram escritos cuidadosamente por Srila Prabhupada, e são um alívio de 
10.000 anos em meio a uma incandescente kali-yuga. Dessa forma, devemos espalhar tantos livros 
quanto possível, para beneficiar o maior número de pessoas. Nosso guru preeminente dizia: “Apenas 
um sloka, e sua vida será bem-sucedida.”

Carta de Sankirtana: Quando começou a distribuir livros?

Jahnava Isvari Devi Dasi: Saí à distribuição de livros pela primeira vez há um ano. Depois de frequentar 
o templo de Porto Alegre por alguns meses, saí com duas devotas a sankirtana, por incentivo dos 
devotos residentes do templo. Mais tarde, quando fui residir no templo de Curitiba, tive o apoio e 
incentivo de outros devotos e de meu mestre espiritual, SG Hara Kanta Das, para sempre que possível 
distribuir livros e nessa última maratona pude me engajar um pouco mais nesse serviço.

     Entrevista com Jahnava Isvari Devi Dasi
 Jahnava Isvari Devi Dasi é de Porto Alegre e conheçeu o movimento através da 
distribuição de livros. Atualmente se dedica integralmente no movimento de sankirtana, 
como uma residente do Templo Hare Krishna de Itajaí. Nos últimos meses tem saído mais 
às ruas e está se organizando para participar das próximas maratonas.



Carta de Sankirtana - Maio 9

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

Jahnava Isvari Devi Dasi: Na última maratona, estava distribuindo livros em São Paulo, e numa 
tarde custava a sair livros. Essas situações são ainda mais especiais para termos a chance de nos 
rendermos, então orei a Krishna para continuar o serviço independente do resultado. À noite, como 
de uma forma mágica, todos com quem eu falava se interessavam pelos livros, de forma sucessiva. 
Pediam mais de um livro, perguntavam onde era o templo, perguntavam sobre Krishna. Todos os 
livros que eu levei na mochila acabaram em poucas horas, e sobrou apenas o Bhagavad-Gita. Então, 
abordando um a um apenas com o Gita na mão, ele custava a sair. Fui me juntar a minha parceira de 
sankirtana, que estava numa abordagem e já tinha distribuído seus Gitas. Quando chego na mesa a 
moça com quem ela falava disse “...mas eu queria um livro grande, azul... Aquele!” e apontou na minha 
direção. Ela era estudante de psicologia e já tinha adquirido livros de Prabhupada em Porto Alegre, 
de outro devoto. Ela deu uma doação pelo Bhagavad-Gita e tivemos uma conversa muito agradável.

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

Jahnava Isvari Devi Dasi: A constante lembrança do sacrifício que Srila Prabhupada fez para nos 
entregar essa literatura; a misericórdia de oferecer este serviço a meu mestre espiritual, SS Jayapataka 
Swami, para ajudá-lo na sua missão direta com Srila Prabhupada; e ver constantemente meus irmãos 
espirituais e siksa guru engajados na pregação e na consciência de pregação.

Conheci a consciência de Krishna encontrando os devotos distribuindo livros nas ruas, e foram 
necessários 6 livros para que eu visitasse um templo. Sinto que, como eu, muitos estão esperando o 
contato com vaishnavas para começarem a praticar sua vida espiritual.

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

Jahnava Isvari Devi Dasi: A associação com os devotos e o sadhana ajudam muito. Além disso, ler 
diariamente o Néctar da Distribuição de Livros, passatempos de sankirtana e outras citações para 
constantemente se inspirar a esse serviço, que era tão querido a Srila Prabhupada.
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RESULTADOS

MAIO – 2020]

DE SANKIRTANA

RESULTADOS POR TEMPLO LIVROS TOTAL

UF REVI PEQ MD GRD MAHA LIVROS PONTOS

1º Itajaí ITJ 0  1065 1  61  25  1152  377,75

2º Porto Alegre POA 0  887  0  6  7  900  241,75

3º Curitiba CTB 0  333  0  68  37  438  225,25

4º Florianópolis FLO 0  435  3  73  15  526  213,25

5º Ecovila Govardhana -Sta Isabel EVG 0 0 0 100 0 100 100,00

6º
Conselho Governamental 
Brasileiroo

CGB 0 1 1 0 1 3 2,75

TOTAL 0 2 721  5  308  84 3 119 1 160,75 
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RESULTADOS INDIVIDUAIS LIVROS TOTAL

UF REVI PEQ MÉD GRD MAHA LIVROS PONTOS

1º Vinaya SriNitay Dasa ITJ  0  757  0  16  19  792  243,25

2º Ekachakra Nitai Dasa FLO  0 232 0 63 15  310  151,00

3º Rasarnava Gouranga Dasa POA  0 513 0 3 5  521  141,25

4º Mahananda Murari Dasa CTB  0 209 3 54 10  276  127,75

5º Manohara Saciputra Dasa POA  0 374 0 3 2  379  100,50

6º Chandramukha Swami EVG 0 0 0 100 0 100 100,00

7º Bk. Leandro CTB  0  116  0  13  2  131  46,00

8º Jahnava Isvari Devi Dasi ITJ  0 107 1 15 0  123  42,25

9º Ramamsa Dasa FLO  0 0 0 0 20  20  40,00

10º Tungavidya Prema Devi Dasi ITJ  0 47 0 14 2  63  29,75

11º Bn. Pamela ITJ  0 47 0 10 3  60  27,75

12º Krishna Chaitanya Prasada D. ITJ  0 44 0 4 1  49  17,00

13º Bn. Gabriella ITJ  0 56 0 1 0  57  15,00

14º Malini Bhakti Devi Dasi CTB  0 49 0 0 1  50  14,25

15º Bk. Paulo FLO  0 27 0 2 1  30  10,75

16º Hara Kanta Dasa FLO  0 28 0 0 0  28  7,00

17º Phalguna Nimai Dasa CTB  0  6  0  3  1  10  6,50

18º Bk. Franco CTB  0  18  0  0  1  19  6,50

19º Lakshamana Natha Dasa FLO  0 9 0 1 1  11  5,25

20º Bk. Déryck CTB  0 13 0 2 0  15  5,25

21º Boddhana Tattva Dasa FLO  0 20 0 0 0  20  5,00

22º Tattva Vit Dasa FLO  0 10 0 2 0  12  4,50

23º Vaishnavi Vrinda Devi Dasi CTB  0 12 0 0 0  12  3,00

24º Gadadhara Pandita Dasa CGB 0 1 1 0 1 3 2,75

25º Bn. Marlene ITJ  0 7 0 1 0  8  2,75

26º Bk. Rafael CTB  0  7 0  0  0  7  1,75

27º Lilamrita Dasa FLO  0 7 0 0 0  7  1,75

28º Bn. Bruna CTB  0 0 0 1 0  1  1,00

29º Bn. Gabrieli CTB  0 3 0 0 0  3  0,75

30º Bk. Cássio CTB  0 2 0 0 0  2  0,50

31º Adridharana Dasa FLO  0 1 0 0 0  1  0,25
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RESULTADOS MUNDIAIS DE SANKIRTANA

[ABRIL – 2020]

OS 10 PRIMEIROS PAÍSES

PAÍS PONTOS

1º Estados Unidos 34247,55

2º Rússia 7155,50

3º Índia 3021

4º Alemanha/ Áustria 1508,50

5º Brasil 1126

6º Republica Checa 773,75

7º Suíça 741

8º Belarus 632

9º México 598

10º Chile 479,50

LIVROS DISTRIBUÍDOS  
NO MUNDO

Livros Maha-grandes

Livros Grandes

Livros Médios

Livros Pequenos

Revistas

Assinaturas da BTG

Coleções

19.866

3.499

3.501

13.427

465

0

278

Durante o mês de Abril de 2020,  
83 templos reportaram os seguintes 
resultados de distribuição:

Este Mês

Este Ano

Desde 1965 

40.758

1.075.670

558.697.716 

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

Como falei no editorial, este movimento de sankirtana pode salvar vidas.

Então vou contar um passatempo nectáreo de Sankirtana.

No ano de 2008, eu morava no templo de Suzano mandir e todos os dias 
saíamos para sankirtana. Um dia, resolvi ir para São Paulo, distribuir livros na 
estação Paraíso. Passei o dia inteiro ali, já tinha distribuído uma média de 150 
livros, estava em êxtase e resolvi ficar mais um pouco porque tinha mais uns 10 
livros ainda. 

Quando estava quase indo embora, chegou uma senhora e me disse que  me 
observou do outro lado da calçada, e mesmo quando estava muito distante de 
mim, ela via uma luz muito forte projetando-se do lugar em que eu estava, então 
ela foi se aproximando e me viu e perguntou o que eu estava fazendo. Falei que 
estava servindo a meu mestre espiritual, que ele gostava que distribuíssemos os 
seus livros e que estes livros fariam bem para toda a humanidade, inclusive para 
ela.

Eu senti que ela estava muito triste, então lhe disse que este livro seria muito bom 
para ela. Ela ouviu humildemente o que eu estava falando e seus olhos começaram 
a brilhar e à encher de lagrimas. Ela, então, perguntou o valor, e eu lhe falei que era 
uma doação. Ela deu em torno de 50 reais (na época) por três livros e pediu para 
que nunca parasse de fazer este trabalho, também disse que estava passando por 
muitas dificuldades em sua vida, porque perdera seu filho e seu esposo, e que iria 
se suicidar naquele dia. Porém, veio até a mim apenas porque enxergou aquela luz 
tão distante que emanava acima de mim e que não iria mais se suicidar devido a 
este encontro transcendental comigo e com os livros.

Na verdade, eram os livros de Srila Prabhupada que emitiam essa luz tão grande 
e tão radiante que atraiu esta senhora até mim, porque eu, na verdade, não sou 
nada, sou apenas um agente de Srila Prabhupada e de Krishna.

Srila Prabhupada não morreu, ele continua vivo em seus livros e palestras.

Lilamrta Dasa

“Ela viu uma luz em cima de mim.”


