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EDITORIAL

Rasarnava Gouranga Dasa

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

 Todas as glórias a Srila Prabhupada! Todas as glórias ao 
movimento de Sankirtana de Sri Caitanya Mahaprabhu!

 Sinto-me honrado pelo convite de participar do editorial do 
meu periódico favorito. 

 Primeiramente, gostaria de elogiar o ótimo trabalho dos 
devotos responsáveis pela Carta de Sankirtana.

 Desde entrar em contato com diferentes devotos, 
estimulando que compartilhemos nossas realizações com o 
intuito de inspirar outros, até a organização dos resultados a 
nível nacional e internacional, bem como a seleção das citações 
de nosso Acarya-Fundador, que glorificam essa atividade 
transcendental de distribuição da literatura consciente de 
Krishna. A consciência que move alguém a assumir um serviço 
assim é certamente untada com o profundo desejo de satisfazer 
nosso guru parampara. Serviço este que demanda tempo e 
paciência, como bem sabem os revisores.

 

Todas as glórias aos devotos que têm dedicado suas vidas a propagação dos santos nomes do Senhor! 

 São tantas as citações de Srila Prabhupada que, sem margem para dualidade interpretativa, 
estabelecem essa como nossa atividade mais importante. Basta que nós estudemos os livros de Srila 
Prabhupada com o desejo de conhecê-lo, que ficaremos convictos da supremacia do sankirtana, essa Brhat 
Mrdanga que veio para soar por dez mil anos. 

O sankirtana é puro néctar! 

 Sou grato por fazer parte dessa família que é a ISKCON e poder me associar com tão especiais 
grandes almas. Essa gratidão é o combustível para que nós aceitemos os insignificantes inconvenientes de 
estar nas ruas distribuindo os livros de Prabhupada, para ofertar o néctar pelo qual sempre ansiamos aos 
nossos irmãos, que sofrem esquecidos de nossa essência espiritual. 

 Sankirtana permite as mais elevadas compreensões e realizações espirituais. Permite vivenciarmos 
o aspecto mais místico e esotérico do relacionamento com Krishna, permeando e nutrindo nossas vidas 
espirituais de maneira prática e conclusiva.

 Todos os devotos podem desfrutar de ilimitada bem-aventurança tanto por se ocupar diretamente 
nessa magnânima distribuição dos livros, quanto simplesmente pela valorização e apreciação deste néctar!

 Peço as bênçãos de todos os vaishnavas para que eu possa me ocupar cada vez mais em distribuir 
os livros de Prabhupada e inspirar mais devotos a se engajarem no sankirtana.

Sankirtana yajna ki jay! Brhat mrdangaki jay! Transcendental distribuição dos livros de Srila Prabhupada ki 
jay! GOURANGA!  

Rasarnava Gouranga Dasa



“Vocês devem tentar dis-
tribuir este Bhagavad-gita 
o máximo possível e isso 
será um grande serviço 

para o nosso movimento..”

19 de dezembro de 1968,  
Carta a Aniruddha.
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Caksu Dasa: O jeito que distribuímos 

livros dependem de certas circunstâncias 

práticas, como quando as pessoas estão 

em shoppings ou em suas casas. Isso 

é porque Srila Prabhupada disse que 

devemostaxar nossos cérebros para achar 

novas maneiras de levar esses livros para 

as pessoas. Também é implícito pelo 

verso yajnaih-sankirtanaprayairyajantihisu-

medhasah. Boa inteligência (su-medhasah) 

é necessária para fazer ajustes nos nossos 

métodos de distribuição. Nós consideramos 

os cinco fatores de ação. Claro, o aspecto 

espiritual sempre continua o mesmo. 

O que quero dizer é a consciência de 

alguém sobre o guru e sobre a Superalma. 

Essa dependência desperta utsaha –

entusiasmo transcendental, determinação 

e inteligência. Nessa base nós podemos 

lidar com aspectos relativos da distribuição 

de livros, especialmente tempo, lugar e 

circunstância.

 As circunstâncias variam de acordo 

com cada país e cada continente. Eu 

percebi isso durante minha recente visita 

à América em julho de 1993. Os métodos 

NÉCTAR DA DISTRIBUIÇÃO DE LIVROS
Técnicas variam de acordo com tempo e com lugar.
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que usamos na Europa não podem ser 

imitados na América, porque na Europa 

nós temos circunstâncias diferentes. Por 

exemplo, toda a configuração das cidades 

dos EUA é completamente espalhada, 

sem um centro de verdade na cidade 

como na Europa. E o tempo de abrir das 

lojas na América permite que as pessoas 

façam compras o tempo todo e mesmo 

aosdomingos, o que significa que o fluxo 

de clientes não é tão concentrado como 

na Europa, onde as pessoas têm que fazer 

comprar em um período limitado do dia 

e da semana. Mas eu estou convencido 

de que os Estados Unidos também têm 

vantagens para a distribuição em massa 

dos livros de SrilaPrabhupada. Nós apenas 

temos que ligar com o desejo de Srila 

Prabhupada e orar a Krishna que Ele nos 

mostre novos caminhos. Para vender os 

livros de Srila Prabhupada a materialistas 

em qualquer lugar não há esperanças, não 

só nos U.S.A., mas por tentar com plena 

fé, nós atraímos a misericórdia especial 

de Krishna. Srila Prabhupada disse que 

a situação é sempre desfavorável, mas 

por pregar, se torna favorável. Portanto 

o aparentemente impossível se torna 

possível, como Srila Prabhuada explicou 

pelo exemplo do pardal (Bg. 6.24p), onde 

ele conclui: “Deus ajuda aqueles que se 

ajudam. ”

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?

Mahananda Murari Das: Dentre os quatro pilares que Sua Divina Graça Srila Prabhupada nos legou, 
os livros são a base. E distribuir os livros de Srila Prabhupada é ajudá-lo a plantar sementes de devoção 
no coração das entidades vivas. Deixar cair milhares de livros no colo das almas condicionadas é a 
maior misericórdia, pois, por mais que sejamos desprovidos de potência espiritual, os livros têm seu 
poder. E, às vezes, o sankirtaneiro fica dotado de poder e enfrenta qualquer perigo.  Mas mesmo que 
não saiam livros, se o devoto permanece no campo de batalha, desapegado do resultado, seu coração 
será limpo pela austeridade, então a misericórdia também cai sobre o sankirtaneiro. E como costuma 
dizer meu mestre espiritual instrutor, Sua Graça Hara Kanta Das: A distribuição de livros é a escola da 
vida!

Carta de Sankirtana: Quando começou a distribuir livros?

Mahananda Murari Das: Comecei a distribuir poucas semanas depois de vir morar no templo, na 
maratona de dezembro de 2015. Mas minha primeira experiência com a distribuição de livros foi 

     Entrevista com Mahananda Murari Das
 Mahananda Murari Dasa conheceu os devotos em 2015 e logo foi morar no templo. 
Desde o início demonstrou grande propensão à austeridade e perfil de líder e pregador, 
o que o levou, ao longo desses anos, a ser ocupado em administração de templos e, 
principalmente, distribuição dos livros de Srila Prabhupada. Até hoje Mahananda inspira 
muito os devotos pela dedicação, sinceridade, compromisso e inúmeras outras qualidades.
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ainda em outubro quando viajei com uma caixa de livros para distribuir para familiares e amigos. E a 
“sorte de principiante” bateu nos primeiros dias. No entanto, levou algum tempo a mais para que eu 
realmente pegasse gosto pela distribuição, o que se intensificou depois que eu li Prabhupada, Um 
Santo no Século XX.

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

Mahananda Murari Das: Existem muitas histórias especiais. Todos que vivenciam a experiência de 
distribuir livros sabem como é. Pessoas e lugares incríveis que encontramos na distribuição, nos 
viajeiros, nas mais inusitadas situações. Mas existe uma história especialmente especial, por que 
envolve outro devoto: um rapaz que frequentava o templo de Itajaí resolveu fazer uma experiência no 
templo. Isso me surpreendeu porque apesar da frequência parcialmente regular, ele não demonstrava 
um interesse maior pela pregação ou pela vida no ashram. Quando ele ainda estava decidindo-se 
a ficar no templo o Prabhu Hara Kanta e eu fomos levá-lo até sua casa. No meio do caminho eu 
desceria na praia para distribuir livros na areia. Quando chegamos no campo de sankirtana eu pensei 
e perguntei: “Prabhu Hara Kanta, será que o bhakta não pode ficar no sankirtana comigo agora? 
Depois ele vai pra casa de ônibus.” Hara Kanta Prabhu concordou. Sai com o bhakta e ele estava meio 
tímido, a princípio eu o apresentava para um grupo de pessoas e ele assumia e pregava para o grupo. 
Ele saiu-se muito bem desde seu primeiro dia e hoje ele compõe regularmente os primeiros lugares na 
Carta de Sankirtana, atendendo pelo nome de Vinaya SriNitay Das, e eu me sinto muito afortunado de 
ter podido fazer parte desse passatempo.

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

Mahananda Murari Das: O que me inspira a distribuir livros é o exemplo de Srila Prabhupada, de 
meu Guru Maharaj, Sua Santidade Jayapataka Swami e de seus seguidores sinceros que não poupam 
esforços para dar ao mundo a consciência de Krishna. Não fosse por eles, nem consigo imaginar em 
que inferno eu estaria hoje.

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

Mahananda Murari Das: “Lute pelo simples fato de lutar, sem levar em consideração vitória ou derrota, 
perda ou ganho, felicidade ou aflição. ” (B.G. 2.38) A distribuição de livros é o instrumento de uma 
revolução espiritual na sociedade, e revolução significa derrubar galões e galões de sangue para que 
o serviço seja feito. Então seja determinado. Pode ser que alguém não leve um livro na primeira vez, 
mas por ver a confiança e determinação do sankirtaneiro, essa pessoa pode amolecer seu coração e 
dar uma contribuição para o Movimento, ou quem sabe, da próxima vez, levará um livro, mas o mais 
importante é que ela saia com uma boa impressão, assim um dia, pela misericórdia de Sri Caitanya 
Mahaprabhu, ela se aproximará e se renderá.
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RESULTADOS

JUNHO – 2020]

DE SANKIRTANA

RESULTADOS POR TEMPLO LIVROS TOTAL

UF REVI PEQ MD GRD MAHA LIVROS PONTOS

1º Florianópolis FLO 0  652  0  201  52  905  468,00

2º Itajaí ITJ 0  676  0  129  20  825  338,00

3º Porto Alegre POA 0 1 203  0  2  9 1 214  320,75

4º Curitiba CTB 0  393  0  155  9  555  269,25

5º Ecovila Govardhana, Sta Isabel EVG 0 0 0 72 0  72  72,00

6º Conselho Gov. Brasileiro CGB 0 6 5 2 4  17  14,00

7º Brasília BRA 0 16 0 0 0  16  4,00

TOTAL 0 2 946  5  561  94 3 604 1 486,00
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RESULTADOS INDIVIDUAIS LIVROS TOTAL

UF REVI PEQ MÉD GRD MAHA LIVROS PONTOS

1º Ekachakra Nitai Dasa FLO  0  206  0  136  15  357  217,50

2º Vinaya SriNitay Dasa ITJ  0 506 0 38 18  562  200,50

3º Manohara Saciputra Dasa POA  0 627 0 0 6  633  168,75

4º Mahananda Murari Dasa CTB  0 239 0 95 5  339  164,75

5º Rasarnava Gouranga Dasa POA  0 575 0 0 3  578  149,75

6º Muralidhar Syamasundar Dasa FLO  0 115 0 42 20  177  110,75

7º Chandramukha Swami EVG  0  0  0  72  0  72  72,00

8º Bk. Leandro CTB  0 70 0 32 2  104  53,50

9º Bk. Paulo FLO  0 201 0 0 1  202  52,25

10º Tungavidya Prema Devi Dasi ITJ  0 17 0 35 0  52  39,25

11º Bk. Franco CTB  0 59 0 19 1  79  35,75

12º Jahnava Isvari Devi Dasi ITJ  0 31 0 20 1  52  29,75

13º Lakshamana Natha Dasa FLO  0 57 0 13 1  71  29,25

14º Bn. Pamela ITJ  0 39 0 17 1  57  28,75

15º Ramamsa Dasa FLO  0 0 0 0 13  13  26,00

16º Lilamrita Dasa FLO  0 52 0 9 0  61  22,00

17º Krishna Chaitanya Prasada Das ITJ  0  28  0  14  0  42  21,00

18º Bn. Gabriella ITJ  0  55  0  5  0  60  18,75

19º Bk. Déryck CTB  0 24 0 7 1  32  15,00

20º Gadadhara Pandita Dasa CGB  0 6 5 2 4  17  14,00

21º Boddhana Tattva Dasa FLO  0 10 0 1 1  12  5,50

22º Hara Kanta Dasa FLO  0 9 0 0 1  10  4,25

23º Naresvara Dasa BRA  0 16 0 0 0  16  4,00

24º Ekanistha Radha Devi Dasi POA  0 1 0 2 0  3  2,25

25º Vaishnavi Vrinda Devi Dasi CTB  0 0 0 2 0  2  2,00

26º Adridharana Dasa FLO  0 2 0 0 0  2  0,50

27º Lila Kamalini Devi Dasi CTB  0 1 0 0 0  1  0,25
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RESULTADOS MUNDIAIS DE SANKIRTANA

[MAIO – 2020]

OS 10 PRIMEIROS PAÍSES

PAÍS PONTOS

1º Índia 75.356,00

2º Estados Unidos 18.088,30

3º Rússia 9.339,75

4º Reino Unido 4.205,75

5º Alemanha/ Áustria 4,181,50

6º Lituânia 2.699,25

7º Republica Checa 1.934,50

8º Nova Zelândia 1.224,25

9º Brasil 1.050,00

10º Austrália 776,80

LIVROS DISTRIBUÍDOS  
NO MUNDO

Livros Maha-grandes

Livros Grandes

Livros Médios

Livros Pequenos

Revistas

Assinaturas da BTG

Coleções

47.776

7.389

10.563

20.867

17.631

209

364

Durante o mês de Maio de 2020,  
115 templos reportaram os seguintes 
resultados de distribuição:

Este Mês

Este Ano

Desde 1965 

105.470

1.182.400

558.804.446 

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

Recentemente, pedi para um rapaz, 
a quem  tenho  cultivado durante a 
quarentena  do  Corona-vírus, para escrever 
um testemunho de suas experiências em 
Consciência de Krishna. Espero que os 
devotos achem inspirador para alcançar 
as pessoas que conhecemos e para 
nutrir os relacionamentos.

Aqui está o que Chris escreveu:

‘’Quando conheci minha esposa, 
ela estava praticando uma arte marcial 
indonésia conhecida como Poekoelan 
Tjiminde Tulen. Era profundamente 
tradicional e fiquei impressionado 
com suaautenticidade cultural. Eu 
também queria experimentar alguma 
tradição inalterada. Da mesma forma, a 
espiritualidade e a religião tradicionais 
seguidas pelos devotos do movimento 
da consciência de Krishna me deram a 
mesma oportunidade, e eu posso sentir 
a alegria e a cura já florescendo em mim.

Telefono semanalmente a Devavrata 
Dasa há alguns meses. Eu fui tocado pela 
força de sua devoção aos ensinamentos 
e a mim pessoalmente. Sua paciência, 
amor e sinceridade durante nossas 

conversas diferenciam em meu coração de quaisquer outras conversas que já tive - e 
agora eu sei que Krishna é a razão.

Não demorou muito para que ele me oferecesse a grande coleção de livros, Srimad 
Bhagavatam, e eu agora a tenho em minha casa. Não posso expressar como fiquei 
emocionado ao receber umacoleção maciça de ensinamentos espirituais. Esses 
ensinamentos enfeitam minha casacom a presença deles. Este é um presente pelo qual 
sentirei gratidão para o resto da minha vida.

Foi agradável limpar minha estante de livros para abrir espaço para esse conjunto. 
Vocês podem ver os livros “vivos” na foto (em anexo). Minha esposa me ajudou a limpar 
a estante e colocar esses ensinamentos nela. Falamos de Krishna e todos os diferentes 
modos de amor pelos quais podemos conhecê-lo.

Eu tenho cantado uma volta por dia do mantra nas contas de japa que ganhei com os 
livros. Pela primeira vez na minha vida, sinto que posso praticar uma espiritualidade que 
faz sentido para mim. Eu sei que vou continuar essa prática para o resto da minha vida, 
e que minha vida será melhor.”

Hare Krishna. Devavrata Dasa

CHRIS, O NOVO AMIGO DE DEVAVRATA


