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EDITORIAL

Bhakta Rafael

 Todas as glórias a Srila Praphupada! Todas as 
glóias a Sri Sri Guru e Gouranga!

 Por favor aceitem minhas humildes e respeitosas 
reverências a todos os vaishnavas e vaishnavis.

 Estamos em uma era dourada dentro de Kali 
Yuga, estamos afortunadamente mergulhando no 
movimento eterno de Sri Caitanya Mahaprabhu, 
estamos a cada instante desfrutando o néctar pelo 
qual sempre ansiamos.

 Surgindo dos quatro cantos do universo ou 
descendo dos planetas celestiais, milhões e milhões 
de entidades vivas se aglomeram nos portões 
deste planeta ansiosos para mergulhar nos doces e 
nectáreos passatempos de Sri  Sri Goura Nitai, esta é 
a lila eterna do Senhor Chaitanya mas aqui ela durará 
apenas dez mil anos! Por favor venham, venham! Se 
juntem ao transcendental Harinama Sankirtana, que 
purificará o coração de todas as almas condicionadas 
que ouvirem e cantarem Hare Krishna.

 “Tanto as escrituras, quanto Chaitanya Mahaprabhu 
recomendam: “Cantem o maha-mantra Hare Krishna”. 
A vantagem especial desta era é que, através do 

constante cantar do maha-mantra Hare Krishna, a pessoa se purifica automaticamente.” 
Srila Prabhupada.

 Por isso o senhor Caitanya veio, Patita Pavana: “o salvador dos mais caídos”, ele 
está muito ansioso para que todos possam ouvir e cantar os santos nomes. Jagai e Madhai, 
eles eram muito pecaminosos, os homens mais pecaminosos daquela época, os típicos 
beberrões viciados em sexo e prazeres mundanos, mas o senhor Chaitanya os libertou, Nitai 
estava ali e implorou por eles; porque o senhor Nityananda é o mais misericordioso, ele viu 
a condição daquelas almas esquecidas de Krishna e implorou para que o Senhor Chaitanya 
os perdoasse, essa é a misericórdia do guru, ele vem para salvar os mais caídos, então o 
Senhor Gouranga lhes outorgou o maior tesouro que nunca antes puderam encontrar neste 
mundo: Amor puro por Radha e Krishna.

 A não ser que recebamos a misericordiosa associação de um devoto puro, não 
poderemos encontrar Krishna de modo algum, apenas ele sabe o caminho de volta para 
casa. Dessa maneira é através do Senhor Nityanada que podemos entender o humor do 
Senhor Caitanya, sem a misericórdia do Mestre espiritual fidedigno nenhum Jagai ou Madhai 
poderá conceber o amor puro que Radha sente por Krishna, só ele, o mestre espiritual 
fidedigno pode dar amor puro por Krishna.

 Por isso Srila Prabhupada, Jagad Guru “O Guru do Universo” veio nos entregar a 
misericórdia do Senhor Chaitanya, só um devoto puro entra neste mundo e em tão pouco 
tempo liberta do cativeiro material tantas entidades vivas como fez Srila Prabhupada, nós 
agora temos uma dívida eterna com Prabhupada, distribuir a mesma misericórdia que ele 
nos doou, a todos os Jagais e Madhais que encontrarmos em nossa vida. 
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Se não fizermos isso então estaremos sendo condicentes com o sofrimento que nos 
cerca, é o dever daqueles que sabem a saída da prisão, mostrar a saída! Caso contrário 
cairemos novamente, um após o outro na plataforma de maya. Em relação a isso Sri 
Chaitanya nos fala o seguinte verso:

    “Instrui a todos a seguirem as ordens dadas pelo Senhor Sri Krishna no Bhagavad-Gita 
e no Srimad-Bhagavatam. Dessa maneira, torna-te um mestre espiritual e tenta liberar a 
todos nesta terra” (Cc, Madhya-lila 7.128)

   Então esse é o segredo do parampara: o que se ouviu do guru deve ser transmitido 
sem subtrair nada, dessa maneira a mesma mensagem é entregue a todos de forma 
inadulterada. Nós estamos fazendo o trabalho do guru, nós estamos representando-o, 
por isso devemos agir tal qual o guru e fazer esse serviço da forma mais perfeita possível, 
e a melhor forma de fazer isso é entregar os livros de Srila Prabhupada, tanto quanto 
possível para todos que encontrarmos!

   Por isso, guerreiros, é chegada a hora mais esperada, a Transcendetal Maratona de 
Srila Prabhupada!!! Onde Suas Onipotências Sri Sri Goura Nitai entram em êxtase a cada 
“bomba” que cai no colo das almas condicionadas, e quanto mais distribuímos essas 
“bombas”, de mais prazer desfrutam Suas Onipotências; esta é a eterna lila do Senhor 
Chaitanya. Por isso devemos dar todas as nossas forças para o prazer de Krishna, dar 
tudo o que nós temos, e o que nós temos é tudo que todos realmente precisam: os livros 
de Srila Prabhupada!!! 

   Esse é o nosso trabalho, correr atrás dessas pessoas que não querem Krishna e cativ-
las a levarem Krishna para casa, muitos dirão não! Mas muitos dirão sim! E não é apenas 
pelos sins que devemos continuar no campo de batalha, mas pelos muitos nãos, que 
através de nosso comportamento exemplar e fé em Krishna poderão se tornar em sins 
favoráveis à consciência de Krishna.

    “A matona é uma admirável oportunidade para arrancar todos os empecilhos. Se às 
vezes somos um pouco cuidadosos - “Bem, é melhor eu dormir um pouco mais ou tirar 
um dia de folga” - agora é hora em que não nos preocupamos com nenhuma destas 
coisas. E à medida que a maratona progride, nós corremos mais um pouco de risco e 
mais um pouco até estarmos praticamente arriscando nossas vidas por Krishna. E quando 
isto acontece, Chaitanya Mahaprabhu o toma em Seus braços, e você não será mais o 
mesmo.” (Tamal Krishna Goswami) 

Transcendental Maratona de dezembro para o prazer e glória de Srila Prabhupada Ki Jay!!!

Yuga Dharma Harinama Sankirtana Yajna Ki Jay!!!

Sri Sri Goura Nitay Ki Jay!!!

De seu aspirante a servo,

Bhakta Rafael



“Agora nós temos livros em 
muitos idiomas diferentes, 
eles simplesmente devem 
ser distribuídos em todos 

os lugares.”

 (Carta a Achyutananda Maharaj e 
Yasodanandan Maharaj, Mayapur, 8/2/76
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Navina Nirada Dasa: Quando você se aproxima 
das pessoas, a primeira coisa é o contato visual. 
Apenas através deste contato visual muitas coisas 
podem ser entendidas. Você pode ver que tipo de 
pessoa ele é olhando para sua fisionomia. Você 
olha em seus olhos, então percebe se ele está 
te evitando, ou se ele é realmente brilhante ou 
inteligente, ou se é apenas uma pessoa preguiçosa. 
Isso você pode perceber através dos olhos e do 
rosto dela. Desta forma, você consegue muitas 
informações. 

Então, não devemos pensar que essas coisas 
são externas, porque elas indicam ao distribuidor 
que tipo de cobertura essa alma espiritual tem, e 
como o devoto pode conquistá-la, levá-la para a 
consciência de Krishna e apreciá-la. Você tem que 
ser cuidadoso, porque pode dizer coisas que são 
verdadeiras, mas no momento errado, e isso pode 
afastar completamente as pessoas ou destruir seu 

interesse. 

Você faz contato visual, fala uma ou duas frases, 
entrega os livros em sua mão.  Você explica a ele 
do que se trata, indica que ele tem que dar algo, 
e então você pode perguntar em qual ele está 
interessado e qual gostou mais, então você o deixa 
escolher que tipo de livros ele gosta.  Ou então 
você simplesmente dá a ele três livros diferentes, 
porque muitas pessoas não têm nenhum interesse 
especial.  Basta dar a ele aqueles três livros e 
dizer-lhe que são os melhores livros para começar.  
Então você diz o preço de forma que ele sinta que 
está fazendo um bom negócio.  Desde o primeiro 
encontro até a despedida, desejando-lhe uma boa 
leitura e um bom dia, e talvez dando a ele um cartão 
de convite, é um encontro claro e harmonioso.  
Existe toda uma estrutura.  E você tem total certeza 
do que está fazendo a cada segundo enquanto o 
faz.  Isso realmente impressiona as pessoas.

NÉCTAR DA DISTRIBUIÇÃO DE LIVROS
COMO ABORDAR PESSOAS EM PÚBLICO
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Você deve entregar os livros para as pessoas no 
momento certo e na velocidade adequada. Não 
jogue-os  neles para que pensem que é de graça 
ou é algo barato. Se você os fizer pensar que vem 
de uma seita, eles recusarão categoricamente. 
Você está fixo em consciência de Krishna, então 
as pessoas vão pensar:” Oh, o que ele quer me 
entregar? Ele pode ser uma pessoa interessante 
para conversar. Vamos ver o que ele tem.” Então 
você lhes dá os livros e pode explicar. Então, 
novamente, você espera mais um tempo. Você 
pode fazer com que elas parem, pode apertar 
a mão, sorrir, começar a falar e então, depois 
de alguns minutos, tente dar-lhes um livro, mas 
acontece que eles não estão nem um pouco 
interessados nos seus livros ou na leitura e dizem: 
“Bem, foi um prazer conhecê-lo, mas, obrigado, 
não estou interessado em comprar esses livros”. 
Houve muito tempo vago em sua mente, e eles 
já decidiram internamente que não iriam comprar 
nada. Há pessoas, é claro, que se recusam a 
pegar o livro - alguns até simplesmente ignoram 
o fato de que você tentou entregar um livro a eles. 
Isso indica que eles não estão dispostos assumir 
qualquer compromisso ou fazer uma doação. 
Mesmo assim, você pode tentar. “O senhor parece 
um cavalheiro respeitável. Se você se interessa por 

história e filosofia, dê uma olhada nestes livros”. 
E se ele disser: “Não, obrigado”, então você diz: 
“Tenha um bom dia. Talvez na próxima vez.” Assim 
você respeita a decisão delas. Algumas pessoas 
pensam que sabem o que está acontecendo, que 
conhecem o truque. De qualquer forma, você 
entrega a todos o livros em direção ao peito ou 
estômago (nunca empurre muito alto, em direção à 
cabeça; mais em direção à cintura ou ao meio para 
que ele possa pegá-lo confortavelmente), e quando 
você vê que sua mão não está esticada aceitar o 
livro, então não force ou tente forçá-los a pegá-
lo de qualquer maneira ou faça alguma declaração 
arrogante. Você pega um o livro lentamente de 
volta e diz de uma forma humilde e desapegada: 
“É apenas para pessoas que estão interessadas e 
não se incomodam em ler. Não sei se você gosta 
de livros como esses.” Não importa o que você 
diga, você está desapegado, mas ainda quer dar a 
eles outra chance, embora eles já tenham dito não. 
E então muitas pessoas imediatamente estendem 
a mão e dizem: “Sobre o que você disse? Estou 
interessado.Gosto dessas coisas. Deixe-me ver!“ 
E então você pode dar o livro. Então você não 
está apegado, você não acha que é o autor, e eles 
podem ver que esses livros são algo único. E nós 
também lhes dizemos isso.

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?

Bhaktin Pamela: A importância é levar Srila Prabhupada a todos as almas 
condicionadas que precisam dele. Prabhupada é perfeito em ensinar pelo seu 
exemplo um conhecimento perfeito sobre Krishna, a Suprema Personalidade 
de Deus. O conhecimento último, Krishna. Srila Prabhupada dizia que todas 
as almas condicionadas devem conhecer Krishna.

Carta de Sankirtana: Quando começou a distribuir livros?

Bhaktin Pamela: Foi em Florianópolis, aproximadamente em maio do ano 
passado. Eu fiquei menos de uma hora no campo de sankirtana. Não tinha 
saído nenhum livro, levei vários “NÃO”. Ainda assim falei para mim mesma 
que gostaria de fazer este servico pelo resto da minha vida. 

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

          Entrevista com  Bhaktin Pamela
Bhaktin Pamela é natural de São Paulo/Nova Granada, 

atualmente mora no templo da ISKCON de Itajaí e tem cada vez 
mais se engajado na distribuição dos livros de Srila Prabhupada.
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Bhaktin Pamela: Um dia muito ensolarado,quente e difícil no sankirtana, em 
uma sinaleira. Um carro prata parou assim que fechou o sinal e uma moca 
baixou o vidro do carro olhando para mim. Eu fui toda faceira falar com ela: 
“Hare Krishna!!! Distribuímos livros que falam sobre nosso relacionamento 
com a Suprema Personalidade de Deus”. A moça logo me olhou com uma 
expressão de frustrada com o que eu havia dito, e falou: “O único Deus que 
eu conheço é Jesus Cristo, Ele é o único Deus que existe, outras coisas 
são imitaçao”. Entao respondi :“Mas Jesus nunca falou que ele era o próprio 
Deus.” Ela voltou mais alto o tom da voz: “Maquiavel se escondeu, criou uma 
sociedade que fala sobre muitas formas de Deus, só para nos deixar mais 
divididos, para não acreditarmos que Jesus é o Salvador.” Isto me mostrou o 
quanto as pessoas em geral estão iludidas, necessitando do sankirtana mais 
e mais. Porque ninguém sabe quem é Deus, nem sobre seus passatempos, 
ou suas parafernálias.  

Todas as glórias a Srila Prabhupada!

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

Bhaktin Pamela: Os devotos sankirtaneiros, com certeza! Quando eles falam 
das lilas de sankirtana contando o serviço que Srila Prabhupada os permite 
fazer é sempre muito extático, nunca com desânimo. Trazem resultados 
incríveis, alegrando, com certeza, suas onipotências Sri Sri Goura Nitai. A 
associação com eles me inspira muito a não parar com esta atividade mais 
importante para Srila Prabhupada! Todas as glórias aos devotos reunidos!

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

Bhaktin Pamela: Tem um comentário do mantra onze do Sri Isopanisad de 
Srila Prabhupada que nos diz tudo: “As misérias deste mundo material servem 
indiretamente para nos ajudar a nos lembrar de nossa incompatibilidade com 
a matéria morta.” Não há outra maneira a não ser o cantar dos Santos Nomes 
do Senhor Krishna. Também é muito bom se esforçar para sair cedo e ficar 
no mínimo seis horas na rua, ou o quanto puder, mas se possível ao menos 
seis horas, e orar muito como a mataji Tungavidya e mataji Vaishnavi me 
ensinam. Pedir sempre as bençãos dos devotos que já tem um desejo forte 
pelo sankirtana e sair sem medo!
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RESULTADOS

NOVEMBRO – 2020]

DE SANKIRTANA

RESULTADOS POR TEMPLO LIVROS TOTAL

UF REVI PEQ MD GRD MAHA LIVROS PONTOS

1º Itajaí ITJ  0  322  0  634  40  996  794.50

2º Florianópolis FLO  0  249  0  434  53  736  602.25

3º Porto Alegre POA  0  99  0  523  11  633  569.75

4º Curitiba CTB  0  381  0  261  74  716  504.25

5º Rio de Janeiro RJ  0 70 0 170 5  245  197.50

6º Conselho Gov. Brasileiro CGB 0 0 1 2 0  3  2.50

TOTAL  0 1 121  1 2 024  183 3 329 2 670.75
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RESULTADOS INDIVIDUAIS LIVROS TOTAL

UF REVI PEQ MÉD GRD MAHA LIVROS PONTOS

1º Vinaya SriNitay Dasa ITJ  0  105  0  391  22  518  461.25

2º Ekachakra Nitai Dasa FLO  0  159 0 310 31  500  411.75

3º Bk. Rafael CTB  0  290 0 195 64  549  395.50

4º Manohara Saciputra Dasa POA  0  59 0 296 7  362  324.75

5º Rasarnava Gouranga Dasa POA  0  29 0 216 4  249  231.25

6º Mahananda Murari Dasa ITJ  0  116 0 152 16  284  213.00

7º Sri Gourangi Devi Dasi RJ  0  70  0  170  5  245  197.50

8º Bn. Pamela ITJ  0  97 0 75 1  173  101.25

9º Bk. Paulo FLO  0  22 0 66 10  98  91.50

10º Bk. Franco CTB  0  67 0 21 6  94  49.75

11º Phalguna Nimai Dasa FLO  0  27 0 33 1  61  41.75

12º Hara Kanta Dasa FLO  0  19 0 9 3  31  19.75

13º Boddhana Tattva Dasa FLO  0  20 0 8 3  31  19.00

14º Tungavidya Prema Devi Dasi CTB  0  3 0 12 2  17  16.75

15º Vaishnavi Vrinda Devi Dasi CTB  0  6 0 15 0  21  16.50

16º Jahnava Isvari Devi Dasi ITJ  0  0 0 13 0  13  13.00

17º MurariPu Dasa FLO  0  0 0 1 5  6  11.00

18º Bk. Leandro POA  0  3  0  7  0  10  7.75

19º Bk. Déryck FLO  0  1  0  7  0  8  7.25

20º Bn. Gabrieli CTB  0  3 0 6 0  9  6.75

21º Bn. Gabriella CTB  0  1 0 3 1  5  5.25

22º Krishna Chaitanya Prasada Dasa CTB  0  4  0 2  1  7  5.00

23º Bk. Gabriel POA  0  8 0 3 0  11  5.00

24º Lila Kamalini Devi Dasi CTB  0  1 0 4 0  5  4.25

25º Gadadhara Pandita Dasa CGB 0  0 1 2 0 3 2.50

26º Bn. Marlene ITJ  0  2 0 2 0  4  2.50

27º Bn. Madhavi ITJ  0  0 0 0 1  1  2.00

28º Bk. Braian CTB  0  2 0 1 0  3  1.50

29º Bk. Dudu CTB  0  2 0 1 0  3  1.50

30º Vrajesvari Prema Devi Dasi ITJ  0  2 0 1 0  3  1.50

31º Ekachakra Pran Dasa CTB  0  1 0 1 0  2  1.25

32º Bn. Denise POA  0  0 0 1 0  1  1.00

33º Muralidhar Shyamasundar Dasa FLO  0  1 0 0 0  1  0.25

34º Haripriya Dasi CTB  0  1 0 0 0  1  0.25
-
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Meu querido Rameswara,

 Por favor aceite minhas bênçãos. Recebi sua carta datada 
de 29 de julho de 1973 e notei o conteúdo com grande prazer.

 Não tem dúvidas sobre isso, distribuir livros é nossa 
atividade mais importante. O templo não é um lugar para comer 
e dormir, mas uma base da qual nós mandamos nossos soldados 
para lutar com maya. Lutar com maya significa largar milhares 
e milhões de livros no colo das almas condicionadas. Bem 
como durante uma guerra as bombas estão caindo do céu como 
qualquer coisa. Então você é perito nesse campo.

 Eu também gostei do seu programa de mandar nossos melhores 
homens para ensinar outros. Esse é o verdadeiro processo 
da Consciência de Krishna. Treinar outros, continue esse 
programa para que no futuro todo devoto no nosso movimento 
saiba a arte de distribuir livros. Isso é aprovado por mim. 
Eu espero que esta carta lhe encontre bem.

Esperando que esta lhe encontre em boa saúde,

Seu eterno benquerente,

03/08/1972

Bhaktivedanta Manor,
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RESULTADOS MUNDIAIS DE SANKIRTANA

[OUTUBRO – 2020]

OS 10 PRIMEIROS PAÍSES

PAÍS PONTOS

1º Estados Unidos 87.268,10 

2º Índia 84.226,10

3º Russia 24.053,50

4º Australia 8.834,50

5º Italia 8.406,00

6º Reino Unido 7.486,75

7º Bangladesh 4.301,50

8º Ucrania 3.949,50

9º Alemanha 3.905,25

10º Brasil 3.223,00

LIVROS DISTRIBUÍDOS  
NO MUNDO

Livros Maha-grandes

Livros Grandes

Livros Médios

Livros Pequenos

Revistas

Assinaturas da BTG

Coleções

78.305

33.341

27.449

71.255

6.284

175

1.053

Durante o mês de Outubro de 2020,  
162 templos reportaram os seguintes 
resultados de distribuição:

Este Mês

Este Ano

Desde 1965 

216.646 

2.186.335

559.987.905 

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

UMA FAMÍLIA BUSCADORA

Há alguns meses conheci uma gentil família que comprou algumas japas comigo. 
Acabei não pensando mais muito sobre eles, e nos falamos pouco. Contudo, no san-
kirtana de hoje, encontrei Manish, que me lembrou que havíamos nos encontrado há 
alguns meses e me informou que agora ele e sua família estão cantando duas voltas 
diariamente.  
 
Perguntei  a  Manish  onde  ele  havia  primeiramente  conhecido  os  devotos  e  
como desenvolveu interesse no cantar. Ele me contou que há 25 anos os devotos 
de Chowpatty visitavam a escola de medicina onde ele estudava, e ele costumava 
comer prasada e ocasionalmente participava das aulas do Bhagavad-gita dadas por 
Gauranga Prabhu e outros.    
 
Agora, 25 anos depois, aquela semente frutificou, e esse incrível médico e sua família 
estão cantando Hare Krishna em suas contas, todos os dias.   
 
Ele então viu o Primeiro Canto do Srimad-Bhagavatam em minha mesa de livros e 
perguntou se se tratava do Bhagavatam completo. Expliquei que a coleção contém 
18 volumes. Ele então pediu para vê-la, por curiosidade. Quando mostrei-lhe, ele 
ficou interessado, mas sua família queria que ele adquirisse apenas um livro. Assim, 
tive também que explicar que, por ser uma coleção, eu não poderia vender-lhe 
apenas um volume.  
    
Pedi a ele que ficasse com a coleção completa, pensando em como suas lindas 
pequenas filhas e os filhos delas poderão crescer vendo, tocando e lendo pelo 
menos um pouco do Bhagavatam, e como proporcionar essa oportunidade era o 
dever dele. Seria o maior dos investimentos.   
 
Ele ouviu com atenção e concordou, dizendo: “Eu devo honrar Srila Prabhupada 
levando para casa e lendo estes belos livros. É o mínimo que posso fazer para Srila 
Prabhupada, que trabalhou incansavelmente para apresentar o Srimad-Bhagavatam 
ao mundo.” 
  
Sendo um médico, ele deu uma generosa doação pela coleção.  
 
Seu servo, Sastrakrit Dasa
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