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EDITORIAL

Vinaya Sri Nitai Dasa

 Gouranga! Hare Krishna, devotos e devotas. Por 
favor, aceitem minhas humildes reverências.

 Todas as glórias são para Sri Sri Gaura-Nitay, que 
abriram o mercado dos Santos Nomes nesse planeta!

 Todas as glórias são para nosso guru-parampara, 
que expandiu e consolidou o mais munificente negócio 
de família.

 Todas as glórias são para Srila Prabhupada, o 
senapati bhakta, que tornou acessível à todas as vilas 
e aldeias o que há de mais precioso em todos os três 
mundos.

Golokera premadhana harinama sankirtana

 Em uma de suas canções, Srila Narottama Dasa 
Thakura canta:

“Meu coração está sempre queimando no fogo da 
existência material e eu não fiz provisões para sair. 
O único remédio é hari-nama-sankrtana, o cantar 
do maha-mantra Hare Krishna, que é importado do 
mundo espiritual, Goloka Vrindavana.”

 Imaginemos a cena: Todas as entidades vivas condicionadas estão ardendo 
nesse duhkhalayam asasvatam (lugar miserável e temporário), ansiando por prazer e paz 
inadulterada, mas, enquanto condicionadas pelos três modos da natureza, continuam 
transmigrando por corpos ora grosseiros, ora sofisticados, ora desfrutando dos sentidos, 
ora sendo amaciadas pelas leis estritas do cosmos, em constante ansiedade, em constante 
incerteza. Eis que, nesse interminável ciclo de enredamento, a entidade viva vem parar 
neste planeta, recebe um corpo humano e, em suas andanças pela vida, lhe aparece um 
sankirtaneiro ou uma sankirtaneira radiando energia espiritual, trazendo inesperadamente 
cor em um contexto histórico tão acinzentado pela falta de sentido do conceito corpóreo 
de vida. Então, muitas vezes, a pessoa compra o (a) devoto (a) e, de brinde, ganha a chave 
para abrir de uma vez por todas o portão de entrada para o mundo espiritual, a associação 
do mais perfeito devoto puro do Senhor, Srila Prabhupada, em seus momentos de êxtase, 
dando Krsna através de cada palavra de seus livros - e por conseguinte inicia a cessação 
de todo o sofrimento. E não só isso, mas o serviço de pregação é o maior abrigo para o 
devoto que propaga o culto de amor a Deus, pois mesmo que ainda esteja condicionado 
a tantos anarthas, pela sua sinceridade e esforço, ele ocupa com determinação todos os 
seus sentidos, sua energia, e recebe proteção especial, felicidade transcendental e muitas 
realizações espirituais que nutrirão sua vida devocional, mesmo durante os momentos mais 
difíceis. E, além dos infinitos benefícios, Prabhupada garante que esse (a) pregador(a) logo 
voltará ao Lar, de volta ao Supremo.

 Sendo assim, como medir o valor desse serviço? Como entender a felicidade 
que esse serviço dá ao mestre espiritual? Como saber o alívio que a distribuição de 
cada livro causa no coração do Senhor Caitanya, que é a fonte de toda a compaixão? 
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Só aceitando como vida e alma a propagação do movimento de sankirtana, aceitando como 
vida e alma a distribuição transcendental dos livros de Prabhupada, aceitando como vida e 
alma Sri Sri Guru e Gauranga!

 Oportunamente, hoje (que estou escrevendo este editorial) é o dia do aparecimento 
de Sua Divina Graça Srila Bhaktivinoda Thakur, então, aproveitando a deixa, vou trazer o 
melodioso e poético pedido dele a todos:

sraddhavan jan he, sraddhavan jan he

prabhura ajñay, bhai, magi ei bhiksa

bolo `krsna,’ bhajo krsna, koro krsna-siksa

“Ó pessoas de fé! Ó pessoas de fé! Pela ordem do Senhor Gouranga, Ó irmãos, vos imploro: 
cantem Krishna, adorem Krishna, e ensinem aos outros sobre Krishna.”

 Peço, por favor, as bençãos a todos os devotos e devotas para que eu possa me 
manter entusiasta em sankirtana, mesmo apesar das minhas infindáveis desqualificações e 
dificuldades, e que, pela misericórdia de Krishna, eu possa me esbarrar com muitas almas 
que entreguem suas vidas a esse serviço.

Seu servo, Vinaya Sri Nitay Dasa.



“Posso ficar ou partir, 
mas em meus livros 
viverei para sempre.”

Srila Prabhupada Lilamrita, 
vol 2 cap 22
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Rohinisuta Dasa: Entre cada pessoa eu oro ou 
canto o Panca-tattva mantra, o Hare Krishna 
maha-mantra e outras orações. Então, quando 
eu estou com as pessoas, eu só penso como 
posso convencê-las a levar um livro. Primeiro 
eu sempre dou a eles um livro. “Olá. Nós 
estamos distribuindo esses livros hoje. Você 
já pegou um?” Então eu vejo as suas reações.

Questão: E se você quer que eles levem um 
livro, mas eles não?

Rohinisuta Dasa: Eu apenas dou um livro a 
eles sem força-los. Eu olho em seus olhos e 
digo: “Por favor, isso é para você”. Eu não olho 
para as suas mãos. Se você olha nos seus 
rostos e fala para eles, eles automaticamente 
reagem: “Esses são bons livros sobre cultura 
indiana milenar e filosofia. Nós gostaríamos de 
deixá-los mais conhecidos e é por isso que 

temos essa oferta especial.” Oferta especial 
(‘‘Aktion’’, em alemão) implica desde o início 
que não é de graça. Essa palavra deixa claro 
que não é um preço normal, que é mais barato 
que na loja, mas ainda eles entendem que terão 
de pagar alguma coisa, mesmo que você não 
mencionou dinheiro de forma direta. Então, eu 
geralmente pergunto de onde eles vieram e o 
que eles gostam de ler.

Questão: Muitas pessoas hesitam em 
levar o livro, ou dizem: “Eu não estou 
interessado”?

Rohinisuta Dasa: Sim, muitos. Mas eu tento 
duas ou três vezes. “Talvez você pode dar de 
presente.” Ou “Você pode ler depois, quando 
você estiver doente ou num feriado.” Ou 
“Você pode manter para uma leitura casual 
ou uma referência.” Essas reações devem ser 

NÉCTAR DA DISTRIBUIÇÃO DE LIVROS
COMO ABORDAR PESSOAS EM PÚBLICO
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imediatas e espontâneas. Você pensa “Essa 
pessoa precisa pegar um livro” e você age na 
mesma hora. Isso requer forte determinação 
e conviccção. Mas você deve ser sensitivo 
quando insistir ou quando deixá-los ir. Às 
vezes você sente que insistir apenas uma 
vez vai agitá-los e eles não levarão um livro 
de qualquer jeito, então por que agitá-los? Às 
vezes as pessoas são apenas superficialmente 
negativas, então você precisa insistir, então 
eles levam. Eles até mesmo esquecem que 
disseram não no início. Mas às vezes os devotos 
não sabem quando parar. Eles forçam e forçam 
e forçam até as pessoas ficarem bravas. Às 
vezes é bom para a mente das pessoas dar 
a elas uma razão lógica porque nós estamos 
distribuindo livros com uma oferta especial. 
Frequentemente eu digo a eles que estamos 
tendo uma semana especial de livros na cidade 
e que nessa ocasião nós estamos distribuindo 
esses livros para deixá-los conhecidos. Às 
vezes você pode ver que as pessoas aceitam 
esse tipo de lógica, porque soa autorizada. 
Não é problemática e não é errada.   
Eu digo a eles: “Nós estamos fazendo isso”. 

Então não há necessidade de nada oficial. E 
nunca ninguém reclamou.

Haripada Dasa: No geral, os mantras, as 
coisas que dizemos durante a apresentação, 
podem ser divididos num círculo de quatro 
partes. A primeira parte é conseguir a atenção 
da pessoa. Geralmente a pessoa quer saber 
quem você é, e aí vem a segunda parte: nós 
introduzimos nós mesmos. E a terceira parte é 
apresentar os livros. A última parte do círculo 
é a doação. Mais ou menos, essas são as 
diretrizes do mantra, dependendo de tempo, 
lugar e circunstância. A vibração de som 
dos devotos é tão importante e básica que 
chamamos isso de mantra. Não é menos efetivo 
que os mantras cantados pelos brahmanas 
para rejuvenescer animais sacrificatórios. 
Nossas palavras e consciência devem ser 
poderosas. Então, nossa atividade se torna tão 
benéfica que nós podemos liberar as pessoas 
que conhecemos através da misericórdia de 
Srila Prabhupada e seus livros.

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?

Bn Bruna: Os livros são a base. Então, se distribuímos os livros de A.C. Bhakitvedanta Swami Srila 
Prabhupada estaremos cumprindo com o nosso dever de ajudar a propagar esse conhecimento 
espiritual, além de ajudar muitas almas condicionadas a entenderem seu dharma e sua verdadeira 
identidade. Além disso, os templos serão mantidos, portanto a distribuição de alimentos nunca 
acabará.  Um fato muito importante é que quanto mais devotos temos nas ruas distribuindo livros, mais 
devotos teremos dentro dos templos.  E assim poderemos satisfazer o mestre espiritual, pois além de 
nos purificarmos nesse serviço, Krsna purifica outras pessoas nos utilizando como um instrumento no 
sankirtana. Srila Prabhupada Ki Jay!!!

Carta de Sankirtana: Quando começou a distribuir livros?

Bn Bruna: Comecei a distribuir livros em julho de 2019, na cidade de Curitiba. Foi uma experiência 
muito desafiadora, porque, além de aprender algo novo, as primeiras distribuições de livros foram com 
meu filho no colo. Pela misericórdia de Krsna, os primeiros resultados foram bem entusiasmantes e, 

     Entrevista com Bhaktin Bruna 
 Bhaktin Bruna Freiberguer nasceu no Rio Grande do Sul. É aspirante 
a discípula de SS Jayapataka Swami. Conheceu os devotos ao comprar um 
livro em Florianópolis, em 2018 e nos últimos anos vive com o seu filho no 
templo, servindo e sempre que possível saindo para distribuir livros de forma 
entusiasta. No mês de Julho ela se destacou, ocupando o primeiro lugar 
feminino.
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apesar de austero, pois cada dia meu filho estava mais pesado, os dias se tornavam mais doces e 
alegres.

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

Bn Bruna: Foi um dia muito nectário, um dos dias auspiciosos de sankirtana. Eu havia saído para 
caminhar com meu filho, Nama Avatara, e levei uns livros na mão. Fui abordando algumas pessoas 
e não estava saindo livros, mas pude ter boas conversas com pessoas favoráveis. Após um tempo, 
Nama Avatara, ao me ver oferecendo livros, pegou livros da minha mão e ele mesmo começou a 
entregar aleatoriamente na mão das pessoas, imitando o que eu estava fazendo. As pessoas, ao 
verem uma criança indo lhes entregar um livro a troco de nada sorriram com muita alegria, fazendo 
existir um diálogo perante aquelas cenas. Decorrente disso acabaram saindo 6 livros. Passei o dia 
com muito entusiasmo, sem parar de abordar as pessoas, pois percebi naquele dia o desejo fortíssimo 
de Srila Prabhupada que seus devotos se tornem conscientes de Krsna, pois uma simples criança 
pode distribuir alguns livros sem pregar.

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

Bn Bruna: Quando você distribui livros, naturalmente você já se sente inspirado por estar tendo 
a oportunidade de ajudar pessoas, assim como eu fui ajudada através do sankirtana. Mas ver os 
devotos saindo a sankirtan é muito inspirador.

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

Bn Bruna: Leia o livro “O Néctar da Distribuição de Livros” e tente entender o humor do nosso Acharya 
AC Bhaktivedanta Swami Prabhupada, e de seus discípulos mais próximos. Por mais difícil e austero 
que possa ser, Krishna quer nos ver lutar. O resultado nunca será nosso, mas temos que nos esforçar, 
mesmo que poucas horas no dia. Algumas pessoas serão mais favoráveis que outras, mas temos que 
ser tão educadas, sensíveis e doces com uma favorável quanto com a desfavorável.   Devemos pensar 
insistentemente nas palavras de Srila Prabhupada: “Distribuam livros! Distribuam Livros! Distribuam 
Livros!”
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RESULTADOS

AGOSTO – 2020]

DE SANKIRTANA

RESULTADOS POR TEMPLO LIVROS TOTAL

UF REVI PEQ MD GRD MAHA LIVROS PONTOS

1º Porto Alegre POA 0  223  1  463  29  716  577.25

2º Itajaí ITJ 0  266  0  243  26  535  361.50

3º Curitiba CTB 0  123  0  239  16  378  301.75

4º Florianópolis FLO 0  140  0  124  19  283  197.00

5º
Conselho Governamental 
Brasileiro

CGB 0  0  0  2  0  2  2.00

TOTAL 0  752  1 1 071  90 1 914 1 439.50
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RESULTADOS INDIVIDUAIS LIVROS TOTAL

UF REVI PEQ MÉD GRD MAHA LIVROS PONTOS

1º Manohara Saciputra Dasa POA  0  112  0  247  18  377  311.00

2º Vinaya SriNitay Dasa ITJ 0 235 0 172 20  427  270.75

3º Rasarnava Gouranga Dasa POA 0 82 0 189 10  281  229.50

4º Ekachakra Nitai Dasa FLO 0 132 0 124 19  275  195.00

5º Bk. Rafael CTB 0 82 0 158 5  245  188.50

6º Mahananda Murari Dasa CTB  0  35  0  76  8  119  100.75

7º Bn. Gabriella ITJ 0 6 0 23 2  31  28.50

8º Bk. Paulo POA 0 24 0 19 1  44  27.00

9º Jahnava Isvari Devi Dasi ITJ 0 3 0 13 0  16  13.75

10º Bn. Bruna ITJ 0 1 0 11 1  13  13.25

11º Krishna Chaitanya Prasada Das ITJ 0 5 0 10 0  15  11.25

12º Bk. Leandro ITJ 0 4 0 8 1  13  11.00

13º Ananda Kirtan Dasa POA 0 5 0 8 0  13  9.25

14º Ekachakra Pran Dasa ITJ 0 3 0 2 1  6  4.75

15º Bn. Pamela ITJ 0 5 0 3 0  8  4.25

16º Phalguna Nimai Dasa CTB  0  4  0  3  0  7  4.00

17º Mahaprabhu Dayasindhu Dasa CTB  0  0  0  0  2  2  4.00

18º Tungavidya Prema Devi Dasi ITJ 0 0 0 1 1  2  3.00

19º Gadadhara Pandita Dasa CGB 0 0 0 2 0  2  2.00

20º Malini Bhakti Devi Dasi CTB 0 0 0 2 0  2  2.00

21º Vaishnavi Vrinda Devi Dasi CTB 0 0 0 0 1  1  2.00

22º Boddhana Tattva Dasa FLO 0 5 0 0 0  5  1.25

23º Bk. Facundo ITJ 0 4 0 0 0  4  1.00

24º Hara Kanta Dasa FLO 0 2 0 0 0  2  0.50

25º Bn. Rita POA 0  0 1  0  0  1  0.50

26º Bk. Déryck CTB 0 1 0 0 0  1  0.25

27º Bk. Franco CTB 0 1 0 0 0  1  0.25

28º MurariPu Dasa FLO 0 1 0 0 0  1  0.25
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Meu querido Trai,

 Por favor, aceite minhas bênçãos. Eu confirmo o 
recebimento da sua carta datada de 19 de Abril de 1972 
e eu me inteirei do conteúdo. Eu estou feliz em saber 
que todos vocês estão entusiasticamente engajados em 
distribuir nossos livros. Nesta moderna civilização 
ateia, todos estão em grande sofrimento devido à 
falta do verdadeiro conhecimento da consciência 
de Krishna, e nossa meta é muito grande e muito 
importante. Nós devemos entregar essa ciência pura 
de Deus para todos e dar a eles a chance de fazer 
de suas vidas um sucesso. Então, continuem esse 
programa de distribuição de livros, e ao mesmo tempo, 
tirem vantagens desses livros vocês também. Não é 
que vocês devam apenas distribuir e negligenciar 
a leitura deles. Sempre os leiam, especialmente o 
Krishna book. Toda vez que vocês tiverem um momento 
livre, vocês devem ler. Isso vai ajudar vocês a 
avançarem em consciência de Krishna, e vai dar a 
habilidade de convencer outros, também.

Esperando que esta lhe encontre em boa saúde e num 
bom humor,

01/03/1972

Mayapur
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RESULTADOS MUNDIAIS DE SANKIRTANA

[JULHO – 2020]

OS 10 PRIMEIROS PAÍSES

PAÍS PONTOS

1º Estados Unidos 37.676,40 

2º Rússia 25.877,25

3º Índia 18.637,30

4º Nova Zelândia 6.952,00

5º Brasil 6.830,25

6º Austrália 5.869,85

7º Itália 5.612,50

8º Republica Checa 4.579,75

9º Alemanha/ Áustria 4.385,75

10º Ucrânia 3.931,25

LIVROS DISTRIBUÍDOS  
NO MUNDO

Livros Maha-grandes

Livros Grandes

Livros Médios

Livros Pequenos

Revistas

Assinaturas da BTG

Coleções

40.823

18.095

19.577

50.009

7.456

0

373

Durante o mês de Julho de 2020,  
156 templos reportaram os seguintes 
resultados de distribuição:

Este Mês

Este Ano

Desde 1965 

135.960 

1.421.009

559.135.051 

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

DETERMINAÇÃO PARA OBTER A MISERICÓRDIA

Eu estava com Zoe numa manhã de segunda-feira do lado de fora do Lower Hutt 
Mall, em Wellington. Era um dia tão frio que Zoe me disse que não conseguia mais 
sentir os dedos dos pés.

Por ser uma manhã fria, eu poderia facilmente ter antecipado que seria um dia difícil 
para distribuir livros, mas o sankirtan não funciona assim. O plano de Krishna é maior 
e melhor do que o clima e o dia da semana.

Algumas horas depois de estar no shopping, conheci Mohini, uma senhora indiana 
de Fiji, de quase cinquenta anos. Temos nos encontrado nas ruas há anos e, sem 
dúvida, muitos outros também a conheceram. No ano passado eu tinha vendido a 
ela um “Escondendo-se na felicidade não natural” dentro do shopping. Enquanto 
conversávamos, ela revelou seus medos em relação à pandemia. Além disso, ela foi 
diagnosticada com câncer e está passando por tratamentos para removê-lo.

Ela me explicou que ama Krishna e leu o Gita muitas vezes e tenta adiquirir cópias 
extras disponíveis para distribuir para outras pessoas interessadas. Ela perguntou 
quais livros eu tinha, e ela já tinha adquirido todos os que eu mostrei a ela. Então eu 
perguntei a ela se ela tinha uma coleção do Srimad Bhagavatam. Ela disse que já tinha 
visto, mas nunca adquiriu. Ela perguntou sobre o preço, o tamanho dos livros e qual 
seria o benefício de ler esse conjunto de livros. Fiquei alegremente surpresa quando 
ela decidiu comprar a coleção e me deu uma nota de $ 100 dólares como um depósito 
adiantado.

Duas semanas depois, eu a encontrei e dei a ela o conjunto completo. Seu marido, 
Kiwi, não parecia estar muito favorável a venda, mas ela estava determinada para obter 
misericórdia. Desde então, ela me escreveu várias vezes agradecendo por ter recebido 
os livros.

Sua serva, Gokula Lila dd.


