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EDITORIAL

Sri Gaurangi Devi Dasi

Hare Krishna!

Todas as glórias a Srila Prabhupada!

Aceitem minhas humildes reverências, devotos 
e devotas.

Nosso mestre espiritual Srila Prabhupada 
enfatiza sobre o quanto poderíamos agradar a 
Krishna ao distribuir seus livros.

Em uma carta a um de seus discípulos 
Prabhupada escreveu: “Produzir e distribuir 
livros é o nosso compromisso mais importante. 
Todos os outros compromissos culminam nesse 
fim”.

Prabhupada também comentou: “Eu não quero 
dinheiro, ou prédio, ou qualquer outra coisa. 
Eu simplesmente quero ver que meus livros 
estão sendo distribuídos e porque vocês estão 
fazendo isso eu estou muito feliz. “

Sair `as ruas com os livros e fazer com que as 
pessoas conheçam Krishna é algo muito valioso.

Nas ruas, em sankirtana, temos a oportunidade de falar de Krishna, de  Prabhupada, 
do maha-mantra Hare Krishna e da literatura védica.

Através da distribuição de livros podemos desenvolver firme fé em Krishna, 
no mestre espiritual e nos santos nomes, porque somos dependentes dessa 
misericórdia.

Desejamos salvar e desejamos propagar o santo nome e é o próprio santo nome 
que irá nos salvar.

Krishna ficará satisfeito por estarmos cantando e satisfeito por estarmos 
distribuindo o maha-mantra Hare Krishna.

“Eu ofereço todas as bênçãos a estes garotos e garotas que tentam distribuir 
nossos livros, mesmo sob condições difíceis”.

Todas as glórias ao Jagad Guru Srila Prabhupada!

Todas as glórias a Sri Chaitanya Mahaprabhu!

Que Radha e Krishna possam nos conceder as suas bênçãos e misericórdia para 
nos ocupar nesse serviço e ser um instrumento do seu amor.

Sankirtana yajna ki jay!

Sri Gourangi Devi Dasi



“ Para treinar outros, con-
tinue este programa para 
que no futuro todo devoto 
de nosso movimento saiba 
a arte de distribuir livros.”

Carta a Ramesvara, Bhaktivedanta 
Manor, 03/8/1973
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Harinamananda Dasa: Outro ponto é que 
sempre que alguém aborda uma pessoa, 
há alguma suspeita em razão de verem 
um estranho. E se você apenas, de forma 
mecânica, lhe entrega alguns livros e começa 
a fazer perguntas pessoais sem estabelecer 
um relacionamento pessoal, você vai perder 
tempo. Eles sempre vão dizer não. “Você 
é desta cidade? “ “Não. “ “Você tem uma 
família?” “Não é da sua conta.” “Você pode 
levar um livro para sua esposa.” “Dá o fora!”.

Ou eles dizem: “Eu não preciso de seus 
livros. Eu compro livros numa livraria.”  Essas 
reações são naturais. assim que alguém que 
quer algo vai até eles, sua reação é imediata: 
“Não! Não! Não!”. Então geralmente eu 
faço, sim, perguntas, mas não do tipo de 
perguntas que eles possam responder com 
não. Não podemos dar-lhes a oportunidade 

de dizerem não. Deve-se guiá-los para que 
eles digam sim. Deve-se fazer perguntas 
simples para que seja fácil de eles dizerem 
sim. Você faz com que eles digam que sim, 
e continua apresentando os livros para que 
no final eles estejam abertos e prontos para 
levar os livros. “Você gosta desses livros? 
“Sim, sim.” E então, “Eu preciso ter alguma 
contribuição pelos livros.” “Sim, sim.” E então 
você pode continuar, “Por que você não leva 
este também? Levar esses livros completam 
a série.” “Sim.” E às vezes você pode dar a 
eles a coleção completa. 

Você geralmente encontra pessoas que 
instintivamente dizem “não” logo no início. 
Mas não há necessidade de desistir. Eles 
são programados para dizer não às coisas 
que eles não conhecem. Então você não 
precisa imediatamente perguntar se eles 

NÉCTAR DA DISTRIBUIÇÃO DE LIVROS
COMO ABORDAR PESSOAS EM PÚBLICO



Carta de Sankirtana - Outubro 6

estão interessados na filosofia da Índia, ou 
se eles acreditam em vida após a morte. 
Se essas são as primeiras perguntas, então 
todos dirão não, porque essas perguntas 
são muito pessoais.

As pessoas geralmente têm uma atitude 
defensiva em relação a essa abordagem 
pessoal. Claro, se o próprio devotoestá na 
plataforma do falso ego, ele não vai ter a 
humildade ou a paciência de neutralizaros 
argumentos deles. Ele vai reagir de uma forma 
frustrada e pode ficar bravo. “Se você não 
gosta do livro, então a culpa é sua. Eu sinto 
pena de você.” Mas alguém deve pensar, 
“Ele está dizendo que não, mas isto é apenas 
a sua mente falando, que é completamente 
louca, programada pela energia material. 
Agora ele está cuspindo sua frustração. Mas, 
apesar de tudo, ele talvez seja uma pessoa 
legal quando sua frustração for embora. E 
se todos os problemas vão embora, então a 
pessoa verdadeira aparece.” Se você tenta 
novamente, completamente humilde: “Por 
favor, dê uma olhada: estes livros não são 

caros.” E se você depende completamente 
de Krishna, então às vezes você pode 
realmente abordar a alma, a própria entidade 
viva atrás da mente. Esse é o segredo 
de como convencer pessoas relutantes a 
levarem livros.

 Alguém poderia dizer muito sobre esse 
ponto. Até agora eu descrevi apenas os 
externos. Mas se alguém analisa a situação 
com a filosofia da consciência de Krishna, 
então alguém entende em que sentido, em 
última análise, a alma decide levar um livro e 
a Superalma dá a sanção. Então o segredo 
é que alguém deve simplesmente tentar 
cultivar essa atitude e então pegar uma pilha 
de livros e distribui-los. Então, Krishna vai dar 
toda a inteligência. Mesmo que leve alguns 
anos, alguém não deve perder paciência ou 
fé.  Alguém deve entender que esse serviço 
é o serviço mais elevado e executá-lo não 
é uma coisa barata. Distribuição de livros 
é ilimitada, e todos os diferentes tipos de 
atividades transcendentais estão incluídos 
nesse serviço.

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: Quando começou a distribuir livros?

Bhakta Braian: Ao ser beneficiado através do sankirtana e Food For Life (alimentos para 
o corpo e a alma) na cidade de Curitiba, iniciei a minha intermitente associação com os 
vaishnavas, os quais apresentaram respostas para muitas das minhas perguntas. Sobre 
tantas outras ainda os indago. O contato com o Maha-mantra Hare Krshna e o estudo 
do Bhagavad-gita Como Ele É, tem me motivado a fazer experiencias no templo. Sim, eu 
não sabia descascar chuchu! Eu não sabia o quanto a alimentação lacto-vegetariana se 
tornaria importante na minha vida.

 Minha mais recente experiência na consciência de Krsna foi a distribuição de livros. 
Durante 1 mês, realizei a minha mini-maratona-uber-99-indriver. Distribui 60 livros. Meu 
Deus... 30 passageiros por dia, e minha japa atrasada. Foi assim. Pensei comigo: se 
tenho que conversar com os passageiros, vou conversar sobre Krsna, vou fazer esse 
convite. Assim, dizia: “Se quiser conhecer quem é Deus, vá ao templo! como vou amar 
uma personalidade que não conheço?” 

     Entrevista com Bhakta Braian
 Bhakta Braian Celso tem 25 anos, conheçeu o templo Hare Krsna em 
2017. Atualmente, se dedica ao transporte de passageiros por aplicativos 
na cidade de Curitiba, desempenhando também outras atividades como, 
por exemplo, a produção de artesanato e a conclusão de sua graduação 
em Psicologia. Tem muito entusiasmo para distribuir livros no seu dia-a-dia, 
especialmente para passageiros interessados.
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Carta de Sankirtana: Gostaria de contar-nos alguma história especial que tenha acontecido 
enquanto distribuía livros?

Bhakta Braian:  Com essa oportunidade de me ocupar em serviço devocional, enquanto 
desempenho uma função material, percebi o quanto posso avançar na distribuição de 
livros, no meu relacionamento interpessoal e na minha vida material, tão cacarejada 
(risos). Os passageiros não podem fugir, Krishna prendeu eles em um carro. O maha-
mantra tocando, Sri Jagannatha chacoalhando a 60 km. Você não pode pular e eu não 
posso abandonar o carro e fugir da pregação. Convido os passageiros logo no início da 
corrida a visitar o templo, experimentar o almoço aos domingos, os diferentes festivais e 
palestras,o substancial significado do maha-mantra e que essa é uma ótima oportunidade 
para contribuir com o serviço à Srila Prabhupada.

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

Bhakta Braian: As vezes minha mente quer me jogar para baixo: “Não! não fale sobre 
Krishna! você sabe, você é prepotente e arrogante”. Mas os feedbacks dos passageiros 
dizem o contrário. Em 2 anos, nunca ganhei tantas 5 estrelas e mimos. Alguns passageiros 
levam 2, 3 livros ou mais, então dá certo.

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

Bhakta Braian:  Caso alguém se encontre sedento de distribuir livros, assim como essa 
triste figura que vos escreve, ou queira distribuir livros enquanto segue o GPS, saiba que 
os desfavoráveis dão dicas valiosas, que se tornam como cartas na manga para usar com 
o próximo passageiro. O passageiro também está aflito: “Nascimento, doença, velhice e 
morte”. Ele compreenderá que a vida humana é preciosa. Hare Krishna!
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RESULTADOS

OUTUBRO – 2020]

DE SANKIRTANA

RESULTADOS POR TEMPLO LIVROS TOTAL

UF REVI PEQ MD GRD MAHA LIVROS PONTOS

1º Itajaí ITJ  0  680  0  842  46 1 568 1 104.00

2º Porto Alegre POA  0  323  0  803  3 1 129  889.75

3º Florianópolis FLO  0  254  0  467  49  770  628.50

4º Curitiba CTB  0  344  0  262  49  655  446.00

5º Rio de Janeiro RJ  0  47  0  135  4  186  154.75

TOTAL  0 1 648  0 2 509  151 4 308 3 223.00
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RESULTADOS INDIVIDUAIS LIVROS TOTAL

UF REVI PEQ MÉD GRD MAHA LIVROS PONTOS

1º Vinaya SriNitay Dasa ITJ  0 277 0 526 6  809  607.25

2º Ekachakra Nitai Dasa FLO  0  211  0  384  34  629  504.75

3º Manohara Saciputra Dasa POA  0 124 0 459 2  585  494.00

4º Rasarnava Gouranga Dasa POA  0 194 0 341 1  536  391.50

5º Bk. Rafael CTB  0 211 0 211 41  463  345.75

6º Mahananda Murari Dasa ITJ  0 324 0 191 36  551  344.00

7º Sri Gourangi Devi Dasi RJ  0 47 0 135 4  186  154.75

8º Jahnava Isvari Devi Dasi ITJ  0  6  0  79  1  86  82.50

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

10º Bn. Pamela ITJ  0 73 0 45 3  121  69.25

11º Phalguna Nimai Dasa CTB  0 79 0 21 1  101  42.75

12º Bk. Paulo FLO  0 17 0 27 3  47  37.25

13º Bk. Franco CTB  0 41 0 25 0  66  35.25

14º Hara Kanta Dasa FLO  0 26 0 5 1  32  13.50

15º Tungavidya Prema Devi Dasi CTB  0 1 0 0 5  6  10.25

16º Tejasvini Vishnupriya Devi Dasi CTB  0 11 0 3 0  14  5.75

17º Bk. Leandro POA  0 5 0 3 0  8  4.25

18º Mahaprabhu Dayasindhu Dasa CTB  0 0 0 0 2  2  4.00

19º Boddhana Tattva Dasa FLO  0  0  0  1  1  2  3.00

20º Bn. Gabrieli CTB  0  0  0  1  0  1  1.00

21º Bn. Mara ITJ  0 0 0 1 0  1  1.00

22º Bk. Braian CTB  0 0 0 1 0  1  1.00

23º Ekachakra Pran Dasa CTB  0 1 0 0 0  1  0.25
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Meu querido Tamal Krishna Maharaja,

Por favor, aceite minhas bençãos. Eu tomei conhecimento 
da sua carta datada de 22 de julho. É muito encorajador 
perceber que o trabalho em nossa BTG(Back ToGodhead, De 
Volta Ao Supremo e outros livros está acontecendo. Na 
verdade, produzir e distribuir livros é nosso compromisso 
mais importante, todos os outros compromissos culminam 
nesse fim – distribuição de livros.

De qualquer forma, nosso festival aqui foi muito bem 
recebido e eu fiquei tão encorajado por toda a coisa 
que fui capaz de andar e dançar todo o caminho do Hyde 
Prak para a Trafalgar Square. Os jornais mostraram uma 
imagem do nosso Ratha perto à estátua de Nelson e a 
legenda era: “Krishna – um rival para Nelson.” Então, 
em todo o mundo nossos homens estão trabalhando duro 
para impulsionar esta importante mensagem. Eu sei que 
você está trabalhando duro durante todo o tempo e, 
portanto, sua vida está se tornando perfeita e elevada.
Obrigado por me ajudar tanto.
Espero que esteja bem,

Esperando que esta lhe encontre em boa saúde,
Seu eterno benquerente,

27/07/1973

Bhaktivedanta Manor, Londres
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RESULTADOS MUNDIAIS DE SANKIRTANA

[SETEMBRO – 2020]

OS 10 PRIMEIROS PAÍSES

PAÍS PONTOS

1º Índia 121268.50

2º Estados Unidos 92275.25

3º Rússia 41050.50

4º Austrália 10640.20

5º México 9518.00

6º Itália 8049.50

7º Canadá 6072.75

8º Nova Zelândia 5197.75

9º Alemanha/ Áustria 4411.00

10º Reino Unido 4410.25

15º Brasil 2182.00

LIVROS DISTRIBUÍDOS  
NO MUNDO

Livros Maha-grandes

Livros Grandes

Livros Médios

Livros Pequenos

Revistas

Assinaturas da BTG

Coleções

97.723

35.071

32.959

78.429

4.419

16

1.901

Durante o mês de Setembro de 2020,  
184 templos reportaram os seguintes 
resultados de distribuição:

Este Mês

Este Ano

Desde 1965 

248.697 

1.967.737

559.769.307 

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

JESUS ESTÁ CONOSCO

Eu estava indo de porta em porta. Uma senhora atendeu a campainha e 
mostrei os livros.

Ela me convidou para entrar e disse que iria me dar uma doação. Fiquei 
surpreso com o que vi em sua casa.

Havia uma bela foto de Jesus Cristo, 2,5 metros de altura. Eu estava pasmo. 
Foi tão legal. A senhora voltou e me viu apreciando a foto.

Ela disse: “Já que gostou tanto dessa foto, acho que você vai entender o que 
vou lhe dizer: Dois anos atrás, Jesus veio até mim em um sonho e disse: ‘Você 
deveria ser vegetariano, caso contrário, você não será capaz de entender Deus. 
‘Fiquei chocada que ele apareceu em um sonho e me instruiu dessa forma, mas 
estava claro, então me tornei vegetariana...’’

Então, três dias atrás, Ele veio até mim e disse: ‘Daqui ha três dias, um monge 
virá até você com livros. Pegue-os.’ ‘‘E agora você está aqui, na hora certa.’’

Ela comprou todos os livros que eu tinha. Fiquei muito feliz em ouvir isso, que 
Jesus está conosco.

 Bhagavat Priya Dasa, Hungria


