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EDITORIAL

Krishna Chandra Dasa

Pandemia Viral

A vacina é espiritual

Dandavat Pranam a todos os devotos e 
devotas, servos de Krishna.  Dandavat 
Pranam ao fundador Acharya da ISKCON, 
Srila Prabhupada. Por favor, me concedam 
a poeira de vossos pés de lótus!

Paremos para pensar em nossa relação 
com essa existência material. Ela é tão 
temporária e insignificante que, com base 
em uma perspectiva eterna, ela é como um 
sonho. Quando reestabelecermos nossa 
relação eterna com Krishna em amor puro, 
olharemos para nossa existência material 
simplesmente como um sonho que passou 
e a vida eterna continua.

Atualmente a sociedade está vivenciando 
medo, dor e confusão devido à pandemia e todos estão à procura de 
proteção, depositando a fé na ciência e vacinas materiais. Mas a pandemia 
viral faz parte da nossa pandemia existencial e já passamos por isso 
milhares de vezes. Portanto, qual é a verdadeira ciência e vacina que nos 
trarão proteção?

A verdadeira ciência é Bhakti Yoga e nossos doutores sankirtaneiros estão 
trazendo a cura para a pandemia existencial através dos livros de Sua 
Divina Graça A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, que dá a fórmula 
para a vacina espiritual que nos protegerá, o cantar dos Santos Nomes de 
Krishna.

Vamos espalhar essa vacina espiritual mundo à fora, para que todos 
possam se proteger da pandemia existencial e viver uma vida eterna, 
cheia de conhecimento e bem-aventurança.

Todas as glórias ao movimento de sankirtan que é a maior bênção para a 
humanidade! Todas as glórias aos devotos reunidos!

Hare Krsna!
Seu servo,

Krishna Chandra Dasa.



“Eu estou muito ansioso 
para vender meus livros. 
Isso precisa ser organiza-
do; por favor, pense sobre 

esse assunto.”

Carta a Kirtanananda. Nova Iorque, 
27/4/1967-
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Harinamananda Dasa: Devem haver as 
técnicas básicas, mas é importante saber que 
alguém não pode imitar as técnicas de outros 
devotos. Deve-se entender que distribuição 
de livros é completamente individual e alguém 
deve distribuir de acordo com sua capacidade 
e natureza. No meu caso, o primeiro ponto 
em abordar as pessoas é a minha aparência. 
Eu sempre tenho um monte de livros no meu 
braço, então quando as pessoas me vêem, 
elas imediatamente sabem que alguma coisa 
está acontecendo. Eles percebem que nós não 
somos uma seita com apenas alguns livretos 
que nós damos. Eles vêem uma pessoa 
carregando uma enciclopédia inteira. Se nós 
contatamos as pessoas desse jeito, elas se 
impressionam. Eles entendem que algo está 
acontecendo, e eles querem ver o que é. E 
ninguém pensa que isso é de graça. Você 
nem precisa mencionar isto. Eles perguntam: 

“O que eu posso te dar?”. Eu posso ver 
que quando alguém está andando por aí 
timidamente, sem vida e sem entusiasmo, 
as pessoas não se atraem. Por mais que ele 
pareça humilde e reservado, ninguém se atrai. 
Ninguém está disposto a ouvi-lo. Eles não 
estão nem inspirados para parar e ouvi-lo. 
Mas se você está vivaz representando algo e 
embasando o que você está fazendo e falando, 
então as pessoas ficam impressionadas que 
você saiba o que está fazendo. Uma atitude 
fraca, medrosa, sem fé e sem determinação, 
simplesmente atrai os demônios e outras 
pessoas invejosas, e eles vão tentar pará-
lo completamente. Mas quando há poder e 
convicção, Krishna fica muito satisfeito e Ele 
dá toda a proteção, e alguém pode explodir, 
ultrapassando os próprios limites.

Quando eu abordo as pessoas, eu não faço 

NÉCTAR DA DISTRIBUIÇÃO DE LIVROS
COMO ABORDAR PESSOAS EM PÚBLICO
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uma distinção entre pessoas. Eu não distingo 
baseado em aparência externa. Claro, tem dois 
casos diferentes. Quando em porta em porta 
ou no comércio, alguém é forçado a abordar 
todo tipo de pessoa. A outra possibilidade é 
que na rua ou em lugares públicos, muitas 
pessoas estão vindo ao mesmo tempo. Então 
alguém tem que selecionar quem ele quer 
abordar. Se eu tenho que escolher entre 
um homem idoso, uma dona-de-casa, ou 
uma pessoa jovem, que parece sã, então eu 
obviamente vou até a pessoa jovem. Mas se 
tem apenas poucas pessoas, então eu não 
faço nenhuma distinção. Eu abordo todos, 
mesmo as pessoas mais velhas e os sudras. 
Isso é importante porque a nossa filosofia é de 
não fazer distinção. 

Como eu abordo pessoas na rua, eu tento 
surpreendê-las um pouco. Quando eu estou 
numa rua aberta ou em um estacionamento, 
eu tento abordar elas por um ângulo para 
surpreendê-las de outro. Eu tento evitar ser 
visto a cem metros de distância, vendendo outra 
coisa. Caso contrário, o sistema de defesa nas 

suas mentes começa a funcionar. Alguém deve 
ser inteligente e surpreender a pessoa, mas 
não as chocar, especialmente as senhoras. 
Dessa forma, as pessoas são confrontadas 
com uma situação completamente nova, e a 
sua mente é surpreendida. Eles não sabem 
como classificar a nova situação. Então alguém 
tenta encorajá-los: “Você também é desta 
cidade? “ “Sim.” “Então nós temos algo legal 
para você. “Ou “Não.“ Então “Oh, que bom 
que você veio porque nós estamos vendendo 
estes livros hoje.“ Enquanto isso, eu dou a eles 
dois ou três livros para que eles tenham algo 
para segurar. Se alguém pode fazer isso com 
algum entusiasmo, então as pessoas também 
se tornam entusiastas pelo processo todo. 
O ponto mais importante é que as pessoas 
segurem o livro em suas mãos. Eu posso dizer, 
pela minha experiência, que 90% das pessoas 
que não pegam o livro nas suas mãos não o 
compram. Alguém não precisa investir muito 
tempo – alguém pode ir imediatamente para 
a próxima pessoa. Não precisa perder tempo 
com tais pessoas. Claro, existem exceções, e 
você precisa estar alerta para senti-las. 

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?

Subhadraji Devi Dasi: Os livros de Prabhupada são a única luz capaz de 
tirar qualquer pessoa da escuridão da ignorância. Por isso é muito importante 
distribui-los.

Carta de Sankirtana: Quando começou a distribuir livros?

Subhadraji Devi Dasi: Não lembro com exatidão, mas nos anos 90 fiz bastante. 
Como eu amava o programa “Alimentos para a Vida”, não dava ênfase ao 
sankirtana. No ano 2000, porém, saí de Manaus, de barco, até Santarém, onde 
fiz bastante sankirtana. Depois atravessamos a transamazônica de carro, e fiz 
sankirtana em todas as cidades que parávamos.

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

     Entrevista com Subhadraji Devi Dasi 
 Subhadraji Devi Dasi é natural de Santarém, Pará. Morou muito tempo 
em Manaus, onde conheceu os devotos, em 1986 durante um harinama 
com distribuição de prasada. Nessa ocasião, facilmente se contagiou com a 
alegria e indumentária dos devotos e imediatamente integrou o movimento. 
Seu primeiro contato com os livros de Prabhupada foi quando encontrou um 
“Fácil viagem a outros planetas” jogado num terreno baldio.
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Subhadraji Devi Dasi: Um dia eu fui ao centro, não sai a sankirtana, mas 
levei alguns livros. Estava andando em um calçadão e me deparei com uma 
escada longa que me convidava a subir. Não resisti, então resolvi subir. Era 
uma sala bem grande, que estavam fazendo mudança. Nela, haviam dois 
homens e uma mulher. Ela se dirigiu a mim de forma desagradável e disse que 
não estava atendendo ninguém, pois estavam se mudando. Um homem bem 
vestido disse: “Deixe ela entrar. Vamos ouvir o que ela tem a dizer.” Tirei os 
livros da bolsa e disse: “Sou integrante do movimento Hare Krishna e estou 
fazendo um trabalho social de conscientização através desses livros. Eles 
falam de bhakti-yoga e foram trazidos da Índia por Srila Prabhupada, nosso 
mestre espiritual.” Ele pegou os livros de minha mão e começou a ler em voz 
alta. Então parou e disse: “O trabalho que você está fazendo, menina, é muito 
importante. Não desista nunca.” Então ele escolheu três livros e me devolveu 
os outros, o outro homem ficou com um livro e a mulher também ficou com 
um para si. O primeiro homem me agradeceu e disse que tinha sido feliz 
naquele lugar, mas com esses livros ele estava fechando com chave de ouro. 
Eu senti uma felicidade tão grande, que senti que foi naquele momento que 
eu verdadeiramente comecei a fazer sankirtana.  

Todas as glórias a SrilaPrabhupada!

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

Subhadraji Devi Dasi: A imensa gratidão que tenho por Srila Prabhupada, por 
meu mestre espiritual Dhanvantari Swami e a pela maior qualidade de Srimati 
Radharani, que é a misericórdia. Tentar seguir esse exemplo é o mínimo que 
tento fazer.

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

Subhadraji Devi Dasi: Estude e pratique o primeiro capítulo do Bhagavad 
Gita, que enfatiza Kuruksetra e Dharmaksetra. Temos que fazer desse campo, 
chamado corpo, um lugar sagrado. Escolha um tema que você queira pregar e 
estude até dominá-lo. Então, carregue Prabhupada nas lembranças, na mente 
e no coração. Não tenha medo e nem vergonha, esse é o melhor trabalho que 
podemos fazer. Hare Krsna!
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RESULTADOS

SETEMBRO – 2020]

DE SANKIRTANA

RESULTADOS POR TEMPLO LIVROS TOTAL

UF REVI PEQ MD GRD MAHA LIVROS PONTOS

1º Porto Alegre POA 0  138  1  558  19  715  630.50

2º Itajaí ITJ 0  211  0  392  29  632  502.75

3º Curitiba CTB 0  347  0  337  32  716  487.75

4º Florianópolis FLO 0  220  0  277  36  533  404.00

5º Rio de Janeiro RJ 0 40  0 132 6  178  154.00

São Joaquim de Bicas SJB 0 4 0 0 1  5  3.00

TOTAL  0  960  0 1 696  123 2 779 2 182.00
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RESULTADOS INDIVIDUAIS LIVROS TOTAL

UF REVI PEQ MÉD GRD MAHA LIVROS PONTOS

1º Vinaya SriNitay Dasa ITJ  0  163  0  328  25  516  418.75

2º Manohara Saciputra Dasa POA 0 30 0 333 11  374  362.50

3º Ekachakra Nitai Dasa FLO 0 123 0 192 27  342  276.75

4º Rasarnava Gouranga Dasa POA 0 108 0 225 8  341  268.00

5º Bk. Rafael CTB 0 139 0 194 13  346  254.75

6º Mahananda Murari Dasa CTB  0 121 0 107 17  245  171.25

7º Sri Gourangi Devi Dasi RJ 0  40  0  132  6  178  154.00

8º Bk. Paulo FLO 0 44 0 66 6  116  89.00

9º Ramamsa Dasa FLO 0 0 0 50 10  60  70.00

10º Hara Kanta Dasa FLO 0 45 0 17 3  65  34.25

11º Bk. Braian CTB 0 38 0 22 0  60  31.50

12º Jahnava Isvari Devi Dasi ITJ 0 9 0 18 0  27  20.25

13º Malini Bhakti Devi Dasi ITJ 0 23 0 12 1  36  19.75

14º Phalguna Nimai Dasa CTB 0 12 0 10 2  24  17.00

15º Bn. Pamela ITJ 0 4 0 13 1  18  16.00

16º Krishna Chaitanya Prasada Das ITJ  0 3 0 14 0  17  14.75

17º Bk. Franco CTB  0 14 0 3 0  17  6.50

18º Vaishnavi Vrinda Devi Dasi CTB 0  17  0  1  0  18  5.25

19º Boddhana Tattva Dasa FLO 0  8  0  2  0  10  4.00

20º Tungavidya Prema Devi Dasi ITJ 0 1 0 1 1  3  3.25

21º Bn. Mara ITJ 0 1 0 1 1  3  3.25

22º Krishna Chandra Dasa SJB 0  3 0  0  1  4  2.75

23º Ekachakra Pran Dasa ITJ 0 2 0 2 0  4  2.50

24º Bn. Bruna ITJ 0 5 0 1 0  6  2.25

25º Tejasvini Vishnupriya Devi Dasi CTB 0 6 0 0 0  6  1.50

26º Bn. Gabriella ITJ 0 0 0 1 0  1  1.00

27º Bn. Larissa ITJ 0 0 0 1 0  1  1.00

28º Bali Maharaja Dasa CTB 0 1 0 0 0  1  0.25
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Meu querido Bhagavandas,

 Por favor, aceite minhas bênçãos. [...] Eu estou muito 
feliz em receber cópias de seus livretos em francês e eu 
estou surpreso que o preço esteja tão barato. Então, por 
que não arranjar que todos os nossos livros sejam impressos 
aí? Pelo menos, nós podemos imprimir os livros em alemão e 
francês e em outras línguas europeias. Consulte os outros, e 
se for uma boa oportunidade nas suas estimativas, então por 
que não combinam e imprimem aí? Esse é o nosso negócio 
principal, escrever livros e distribui-los. Então, 
eu estou sempre encorajado em ouvir que você está 
aumentando nesse aspecto de escrever os livros em 
línguas estrangeiras. Seu título “anti-matéria e Eternidade 
– um estudo na imortalidade através do bhakti-yoga” me parece 
bom, é uma boa tradução para “Fácil jornada”.

Quanto às outras coisas, elas são como néctar para meus 
ouvidos e eu estou muito, muito satisfeito com tudo o que você 
vem fazendo. Eu posso entender que você salvou a situação aí 
e fez uma distribuição e pregação de primeira classe, porque 
você está fazendo tantos devotos de tantos países, e ainda 
assim vocês estão lotados mesmo após abrir novos centros, 
então esse é um sinal muito bom. [...]

Esperando que esta lhe encontre em boa saúde,

Seu eterno benquerente,

13/02/1972

Juhu, Bombay
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RESULTADOS MUNDIAIS DE SANKIRTANA

[AGOSTO – 2020]

OS 10 PRIMEIROS PAÍSES

PAÍS PONTOS

1º Estados Unidos 224.382,30 

2º Índia 172.629,05

3º Reino Unido 24.326,00

4º Rússia 19.021,25

5º Canadá 12.248,75

6º Austrália 7.075,50

7º África do Sul 6.964,75

8º Itália 5.447,00

9º Alemanha/ Áustria 3.469,25

10º Kênia 2.942,50

18º Brasil 1.439,50

LIVROS DISTRIBUÍDOS  
NO MUNDO

Livros Maha-grandes

Livros Grandes

Livros Médios

Livros Pequenos

Revistas

Assinaturas da BTG

Coleções

181.080

10.121

16.972

55.630

10.173

175

2.974

Durante o mês de Agosto de 2020,  
165 templos reportaram os seguintes 
resultados de distribuição:

Este Mês

Este Ano

Desde 1965 

275.027 

1.704.331

559.418.373 

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

A LUZ DO SRIMAD BHAGAVATAM

Recentemente, eu e meu parceiro de sankirtana saímos e arrumamos uma mesa de 
livros do lado de fora do Kilbirnie Countdown em Wellington City, apenas por algumas 
horas. Estávamos originalmente dentro do shopping, na área de espera, mas isso 
interrompeu o tráfego de pedestres, então nós recebemos permissão para nos mudar 
para fora assim que os clientes entravam. Nós decidimos usar o tempo de forma 
eficiente, então meu parceiro saiu às ruas e eu fiquei na mesa.

De canto de olho, eu vi um homem novo, de capuz preto, pairando sobre a nossa 
mesa. Ele e eu começamos a conversar sobre os livros. Ele estava tocando alguns 
livros, dizendo: “Eu tenho esse, eu tenho o Bhagavad-Gita. “

Então eu pensei que ele deve ter conhecido os devotos antes, e ele pareceu sério 
sobre ler os livros de Srila Prabhupada. Neste ponto, eu perguntei para ele. Ele apontou 
para seu carrinho atrás dele, que tinha 24 embalagens de cerveja. Ele disse: “Esse é 
meu único problema. “ Eu disse a ele que eu sei como é difícil abandonar vícios, e, por 
algum tempo, ele revelou suas dificuldades. 

Em um ponto, eu alcancei a ele o décimo-segundo canto [do Srimad Bhagavatam], e 
mostrei a ele a capa. Eu nunca tinha feito isso antes, sabendo que era um movimento 
ousado.

Eu disse: “Sim! A condição presente do mundo é que nós todos estamos procurando 
pela felicidade, mas a nossa busca nos leva, na verdade, à vida condicionada. “

Ele apenas me olhou de canto e acenou a cabeça, olhando de volta para as cervejas.

Eu perguntei: “Você já tem essa enciclopédia? Você é sincero e um estudante sério 
desses livros espirituais. Esse é um kit completo, e sem dúvida vai aperfeiçoar a sua 
vida.”

Eu alcancei a ele o primeiro canto, abri o plástico e disse: “Esse é seu” e alcancei a 
ele. Começa com o primeiro, e eu vou cuidar do resto até você estar pronto para mover 
para o próximo. “

Ele me olhou, então para o livro de Srila Prabhupada e para mim de novo. Ele puxou 
uma nota de cinquenta dólares e segurou o Primeiro Canto contra seu peito. Eu disse, 
“Apenas deixe mais cinquenta, e você vai receber esse kit completo, você pode pagar 
o resto depois. Ele pensou por, talvez, três segundos, procurou no seu bolso e deixou 
mais cinquenta na minha mão.

Esse cavalheiro novo deixou um grande e notável impacto em mim naquele dia e 
eu não pude pensar além de que o Senhor Chaitanya é misericordioso sem causa, 
porque não haveria outra maneira que eu ou ele poderíamos receber essa grande 
fortuna de estar em contato com esses livros transcendentais, sem a misericórdia do 
representante de Krishna, o mestre espiritual.

Todas as glórias a Srila Prabhupada! Vaishnavebhyo namo namaha.

Sua aspirante à serva, Nanda-Patni Devi Dasi


