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EDITORIAL
 O ano de 2020 foi globalmente glorioso para o sankirtana. A “Campanha  
“Live To Give” de Vaisesika Prabhu incentivou e organizou a distribuição de 
quase 2 milhões exemplares do Bhagavad-gita Como Ele É, mundialmente, 
apenas neste mês de dezembro de 2020. Fantástico! O Brasil não ficou 
de fora, e é incrível ter recebido a graça de participar de algo tão especial. 
Já o maior evento da ISKCON, a Maratona de Prabhupada 2020, 
garantiu 13.684 livros distribuídos no Brasil, e incríveis 2.625.052 
em todo o mundo. Inspirador! Todos os envolvidos estão de 
parabéns e têm nossa mais profunda apreciação e gratidão. 
 Agora um novo ano chegou. As pessoas costumam dizer 
que é “momento de refletir.” Será que isto se aplica a nós? Bem, 
por que não? Lembremos primeiramente, contudo, a diferença. 
Aqueles que estão à deriva no oceano da existência material não encontram paz 
e felicidade em lugar algum. Geralmente refletem sobre como incrementar seu 
desfrute  sensorial e lucros materiais. Acreditam que a felicidade passa por aí, e foi 
só o que aprenderam a fazer. Infelizmente mais sofrimento virá. Alguns buscam 
um caminho  espiritual confiável, sem sucesso. Todos  precisam  de  ajuda. 
 Quanto a nós, que recebemos a graça de uma vaga no grande e forte 
barco da ISKCON, temos nas mãos a solução para todos: os livros de Srila 
Prabhupada. Entre as duas capas desses pequenos e inusitados objetos 
espirituais, a resposta a todas as incertezas, lamentações e ansiedades: 
Krsna, Seus santos nomes, Seus devotos e Seu serviço devocional.  
 Nossas reflexões para o novo ano nos colocam, assim, em uma rota 
confiável e acolhedora: como levar mais e melhor os livros de Srila Prabhupada 
às pessoas, para que mudem seus corações e reflexões, e passem a caminhar 
rumo aos pés de lótus do Supremo Senhor Caitanya e de Seu devoto puro.  
 E você? Já pensou nisto? Quais são seus planos e reflexões 
para o sankirtana? Vamos compartilhar realizações e ideias e, desse 
modo, crescer juntos, para o prazer e glória de Srila Prabhupada! 
 
Os Editores.
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OPINIÃO

Boddhana Tattva Dasa

OS AMANTES DA DISTRIBUIÇÃO DE LIVROS 
  

 A cada ano que passa (anandanbudhi 
vardhanam) mais se saboreia o néctar do 
Sankirtana, o cantar dos Santos Nomes 
e  sobretudo  a  distribuição  dos  livros  
de  Krishna  “o prazer pelo qual sempre 
ansiamos”. É importante entender que 
no transcurso do tempo, os amantes 
dessa prática, mesmo a curto prazo, 
já conseguem provar de seus frutos, 
colhendo os bons resultados da bem-
aventurança transcendental, e que se deve 
fazer todo esforço possível para manter 
a terra fértil para as gerações futuras. 
Entretanto, existem intempéries dadas 
pela própria energia material (mama mãya 

duratyayã) que o devoto, necessariamente, tem de suplantar.  
   Como toda entidade viva presente neste mundo material, os 
devotos também enfrentam os distúrbios causados pelos semideuses 
- adhidaivika, chuvas excessivas, muito calor, etc.; as chamadas 
adhibhautikas, nas quais os distribuidores de livros têm de abordar 
pessoas desfavoráveis; além de distúrbios psicológicos presentes nesta 
era atual, as misérias adhyatmika. Às vezes os devotos, ávidos de seus 
propósitos, põem-se em risco diante de argumentadores fanáticos, 
céticos, obcecados por seus respectivos estilos de vida e valores.  
    Contudo, Srila Prabhupada nos instrui com as seguintes palavras: “A 
ciência nos mostra que aprender um assunto seriamente é diferente dos 
sentimentos fanáticos” (Srimad-Bhãgavatam 2.5.53 sig) “Sua posição é de 
primeira classe, mas você tem de mantê-la, senão eles dirão: Fanáticos 
religiosos”. “O mundo todo está cheio de fanáticos e de classes de homens 
ateístas, por isso às vezes temos de enfrentar dificuldades”. “Existem 
alguns fanáticos religiosos, mas eles não entendem o que é religião”. (O 
Néctar da Distribuição de Livros,  p. 76, notas de rodapé). Nesse sentido, 
a atuação dos devotos em sankirtana nas ruas, não se confunde com o 
fanatismo, pois ao enfrentar situações perturbadoras eles se aprofundam 
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no processo da bhakti yoga, na medida em que este serviço aprimora 
os adornos da vida de um “sadhu” como descreve o Senhor Kapila no 
S.B. 3.25.2: a tolerância, a misericórdia, a amizade com as entidades 
vivas, sem obter inimigos, sendo pacífico e de modo sublime.   

 O Senhor Caitanya Mahaprabhu também foi desaprovado em razão 
de seu culto, seja pelos devotos impersonalistas ou mesmo pelo governo 
mulçumano do rei Kazi, mantendo-se sempre firme em sua mobilização 
de ações de pregação. Sendo Ele considerado o primeiro a organizar um 
ato de desobediência civil. Diante dos devotos sankirtaneiros, ninguém 
deve se sentir especial ou sem qualidades, mas entender que tal estratégia 
é a que mais agrada a Sri Krishna Caitanya. Por isso devemos estabelecer 
boas relações com este movimento, pois ele fomenta o cultivo para que os 
valores e a tradição da distribuição dos Santos Nomes pelas ruas, como 
foi inaugurado pelo Senhor Gauranga, o avatar dourado, em Nava Dvipa, 
permaneça vivo em nossos corações. Mais tarde, este movimento foi 
conduzido com muita maestria por Srila Prabhupada na sua vinda ao ocidente. 
    Prabhupada usou com inteligência (yukta vairagya) as facilidades 
ocidentais com a única preocupação e objetivo de atrair as pessoas para a 
consciência de Krishna, nas circunstâncias mais variadas possíveis, usando da 
utilidade como o princípio. Entendendo e aperfeiçoando todos os elementos 
contidos na natureza de modo a cumprirem com seus propósitos sendo bem 
utilizados ao serviço do Senhor Krishna. Prabhupada deu todas as facilidades 
para esse entendimento, por meio de seus livros, enquanto tirava proveito 
dos avanços tecnológicos ocidentais a serviço do aprimoramento do avanço 
espiritual. Impulsionado pelas instruções de Bhaktisiddhanta e sempre atento 
a influência do tempo e do lugar, como fez Bhaktisiddhanta Sarasvati Takhur 
ao adquirir uma máquina de impressão de livros no início do século passado. 
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 Nos dias atuais percebe-se o potencial das redes sociais para incrementar 
as diferentes formas de serviços, cabendo aos devotos fazer o melhor uso 
possível dessas ferramentas. Prabhupada observava que a relação entre 
o mundo ocidental e a Índia como a relação entre um cego e um aleijado. O 
ocidente é comparado ao cego, que apesar de sua boa constituição física 
carece de visão espiritual, enquanto o Oriente é comparado ao aleijado 
que mesmo provido de boa visão é carente de um corpo econômico farto 
e saudável. Sendo necessária a união entre os dois para que ambos se 
satisfaçam, um com sua visão espiritual e o outro com sua pujança material.    
“Prthivite ãche yata grãma sarvata pracãra haibe mora nãma”: “Em todas 
as cidades e aldeias, o cantar de Meu nome será ouvido.” Seguindo seus 
passos, estamos tentando difundir Sua mensagem no mundo todo. Por 
Sua misericórdia, as pessoas estão levando este movimento muito a 
sério. Na verdade distribuímos nossos   livros em grandes quantidades e 
com ótima  aceitação nos países ocidentais, especialmente nos Estados 
Unidos e na Europa. Mesmo as ordens eclesiásticas  desses  países   estão   
apreciando  o valor deste movimento da consciência de Krishna  e  estão 
prontas  a  unirem-se para o benefício máximo da  sociedade humana. 

 Portanto os seguidores de Sri Caitanya Mahaprabhu devem levar a sério 
este movimento e difundi-lo mundo a fora, de aldeia em aldeia e de cidade 
em cidade, assim como o fez o próprio Sri Caitanya Mahaprabhu (Néctar da 
distribuição de Livros p. 84, fontes de inspiração). Assim sendo, o devoto ao 
sair a Sankirtan deve ter em mente as interpéries da natureza material como 
um impulso para seu crescimento espiritual utilizando adequadamente os 
elementos materiais para a difusão do movimento de Sri Caitanya Mahaprabhu. 
Valendo-se da frase constantemente enfatizada por Srila Prabhupada: “Por favor, 
imprimam e distribuam meus livros para a satisfação de meu mestre espiritual”.

Boddhana Tattva Dasa
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“Nossa campanha de primeira 
classe é a distribuição de livros. A 
verdadeira luta é agora. (...) Krishna 
lhes dará toda a proteção. Então 
cantem Hare Krishna e lutem.”

Carta a Tamal Krishna Goswami,  
30/10/1976
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Navina Nirada Dasa: Você sempre deve 
deixar claro que livros como esses são caros 
na livraria - custam quatro ou cinco vezes mais. 
Nós os estamos distribuindo a quase preço 
de custo. Você deve dizer claramente quanto 
você espera receber. As pessoas realmente 
detestam, se depois que elas fizeram uma 
doação, você começa a lhes pedir mais. Acho 
que é melhor deixá-los  com apenas dois ou 
três livros e receber uma doação ruim. Deixe-a 
pensar que fez um bom negócio. Vá a pessoa 
seguinte e venda os livros por um pouco mais. 
Isto é melhor do que enrolar perturbando as 
pessoas por causa de mais algumas moedas, 
porque isto é o que realmente as deixa 
queimadas. Elas pensavam que estavam sendo 
generosas, e você: “Dê mais, quero mais.” Elas 
acham que você é ingrato e impertinente, e 
talvez desfaçam o negócio e exijam o dinheiro 
de volta. 

Caksu Dasa: Uma coisa sobre o preço dos 
livros: No começo pode-se estar um pouco 
apegado e não ousar dizer claramente 
que os livros custam alguma coisa. Este 
ocultamento vem do apego. Então devemos 
dizer diretamente: os livros não são presentes. 
É só dizer claramente quanto devemos receber 
pelos livros. Isto também separará os sinceros 
dos insinceros. Aqueles que não estiverem 
interessados sairão imediatamente, e aqueles 
que estiverem interessados, não se importarão- 
Por que alguém supõe que estes livros são de 
graça? Senão eles ficam perturbados: “Primeiro 
você disse que é de graça e agora você quer 
dinheiro.” Dependemos de Krishna. Krishna 
deixa alguém parar, então por que Krishna não 
o inspiraria a dar um bom donativo?

Nós lhes entregamos dois ou três livros no 
início. Talvez eles levem só um, ou talvez o 

NÉCTAR DA DISTRIBUIÇÃO DE LIVROS
PEDIR DOAÇÕES
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conjunto inteiro - por que não? Então é melhor 
que levemos o conjunto conosco. Em outras 
palavras, esperamos o tudo, mas não temos 
nenhuma expectativa.

Harinamananda Dasa: Continuo a 
apresentação de modo a responder às dúvidas 
que mais frequentemente eles apresentam: 
De que se trata? Quanto custa? Em geral digo 
que estou estudando literatura sânscrita com 
meus amigos. Pergunto-lhes se conhecem o 
sânscrito ou se sabem alguma coisa sobre a 
Índia. Então digo que sou um estudante desta 
materia e que esta é a língua mais antiga do 
mundo; esses livros foram compilados há 
cinco mil anos. Geralmente mostro a foto de 
Srila Prabhupada e digo às pessoas que ele 
foi um monge indiano e um grande santo. 
Assim indico que ele já faleceu, porque 
então as pessoas tendem a ter mais respeito 
por suas realizações e nenhuma suspeita 
dele como guru. Continuo dizendo que ele 
traduziu estes livros para o inglês, e agora nós 
estamos traduzindo para o alemão. E hoje é 
uma oferta especial. Mais tarde, nas livrarias, 

estes livros custarão caro - menciono o preço 
na livraria de livros como estes, que é alto 
e o nosso preço para cada livro. Menciono 
isto claramente para eles saberem qual o 
preço mínimo que espero. E digo: “Qualquer 
quantia que vocês derem acima disso 
sustentará o trabalho de tradução.” Ou digo 
simplesmente: “Tudo o mais que você der, 
será meu lucro.” As pessoas querem saber 
para onde vai o dinheiro. A maioria delas 
está farta de dar dinheirio para instituições 
de caridade que usam mal o dinheiro. Elas 
apreciam nossa honestidade em dizer: “sim, 
é para mim.” Não falo de nossa fazenda 
orgânica. Mais tarde, é claro, se mostrarem 
mais interesse, também menciono que temos 
um templo, uma fazenda e outros projetos. 
Mas nesse ponto apenas digo que o dinheiro 
cobre as despesas de produção e qualquer 
extra é para mim e meus amigos. Então as 
pessoas são sempre generosas e não mais 
temem o mau uso do dinheiro ou algum 
falso guru nos bastidores recolhendo-o.

JÁ ENVIOU SEUS RESULTADOS 
DE SANKIRTANA?

Envie-nos seu resultado de distribuição, passatempos, histórias e realizações! 
Envie pelo link: http://www.cartadesankirtana.com.br/resultados/, pelo endereço 
cartadesankirtana@bbt.org.br ou pelo Whatsapp (41)98806-5381.

 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.
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Carta de Sankirtana: Qual a importância de distribuir livros?

Krishna Karuna Devi Dasi: “Nesta era de Kali, as pessoas dotadas de 
inteligência suficiente adorarão ao Senhor, que é acompanhado por Seus 
associados, pela realização de sankirtana-yajna” (S.B.11.5.29). Outros yajnas 
prescritos nas literaturas védicas não são fáceis de realizar nesta era de 
Kali, mas o sankirtana-yajna é fácil e sublime para todos os propósitos. 
Então estamos tentando somar cantores através desse Yajna. San significa soma e 
kirtan, canto devocional.

Carta de Sankirtana: Quando começou a distribuir livros?

Krishna Karuna Devi Dasi: Aproximadamente em outubro de 1981. 

     Entrevista com Krishna Karuna Devi Dasi
 Krishna Karuna Devi Dasi nasceu em Minas Gerais, Barbacena, em 22 de outubro 
de 1959. Formada em Letras. Ingressou na ISKCON aos 20 anos em Belo Horizonte. Realizou 
sankirtana  por várias regiões do Brasil, Sul e Sudeste, Norte e Nordeste. Atuou como co-
administradora e sankirtaneira nos Templos de Recife, Salvador, Fortaleza, Manaus e 
Belém. Também atuou como pujari e cozinheira das Deidades de Jaganatha, Baladeva e 
Subhadra em São Paulo, Radha Govinda em Vraja Dhama e Goura-Nitay em Fortaleza. 
  Atualmente se dedica a ajudar na organização da Iskcon Recife e 
construção da primeira sede própria após 40 anos de divulgação nessa cidade.
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Carta de Sankirtana: Gostaria de contar-nos alguma história especial que tenha 
acontecido enquanto distribuía livros?

Krishna Karuna Devi Dasi: Sabemos que essa é uma Ordem direta de Srila 
Prabhupada, portanto contém em si mesma a Potência para sua execução.  
Sabemos  também  que  os  livros  são “bombas-relógio” transcendentais  e no devido curso 
do tempo farão seus efeitos. Aí vai um exemplo. Este passatempo costumo chamar de  
O Livro do Profeta. Ele aconteceu na Rodoviária de Imperatriz do Maranhão em 1990. 
Prostitutas, homens semi-analfabetos e brutais, mas com muitos dentes de ouro. 
Muitos hiranyakashipus. Calor infernal e total tamaguna. Do outro lado puro néctar: 
caixas de Prabhupada Lilamrta capa dura. “Somente Ele Poderia Liderá-los”. 
Duas devotas na mental. Uma abandona o yajna. Mais mental ainda. 
Cozinhar, cantar japa e... olhar para os livros capa dura que nunca tinha distribuído! 
Eu estava com o coração aflito e o falso ego insistindo em não retornar de mãos 
vazias, pensando: “O que vão dizer de você, pequeno Arjuna?” Entrei no ônibus velho 
e sujo, coração na mão. Ainda sem saber o que dizer levantei aquele pesado farol, 
uma poderosa arma de papel, eu só soube muito depois. Na capa  A Face de Lótus de 
Srila Prabhupada envolto em um manto. Então ocorre um verdadeiro milagre: No fundo 
do ônibus um homem grita: ESSE É O LIVRO DO PROFETA?!? A partir daí não havia 
mais uma rodoviária, nem calor, nem ratos, nem prostitutas e nem fome. Só Néctar. 
Repetindo essa frase, pela potência do nosso Profeta e de Radha Krishna pude 
permanecer  naquele campo sagrado tendo vendido todos os livros. Foi minha melhor 
pontuação na Carta de Sankirtana.

TODAS GLÓRIAS AO SANKIRTANA! TODAS AS GLÓRIAS A SRILA PRABHUPADA!

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

Krishna Karuna Devi Dasi: No começo foi a competição. O contexto onde ocorreu. 
Muitos jovens, muita prasadam e o desafio de ser contrário a ordem vigente. 
O mundo era um lugar pequeno. Ou seja, o espírito revolucionário de Srila 
Prabhupada encontrou um caminho nos nossos corações disponíveis. 
O sacrifício de Srila Prabhupada, que só agora passada a paixão, estamos reconhecendo.

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

Krishna Karuna Devi Dasi: Estar disponível cem porcento, executar seriamente 
o canto de Hare Krishna na japa. Costumávamos chamar “Japa Kamikaze”... Cante 
e salte! Como Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati recomenda: Cante enfaticamente! 
Invoque o Santo Nome!  Permita  a entrada do som sagrado na consciência através de uma  
recepção   auricular   submissa   e   focada. Cantar  e  ouvir.   No   presente.   Leia   e  estude  seriamente 
os livros de sankirtana também. Depois saia com sua bolsa cheia de um espírito alegre.  
Estar numa condição sem expectativa material, mas confiante que hoje tenho a 
companhia de grandes acharyas, meus antepassados nessa fabulosa linhagem 
Gaudiya. As sugestões que tenho de como colocar Srila Prabhupada no centro são que 
todo candidato deve buscar a leitura da Biografia de nosso Jagad Guru e dos 
seus livros originais, ter muito cuidado na escolha de seu representante, estudar 
seriamente o alinhamento desse representante com Srila Prabhupada e sempre 
checar as instruções diretas de Srila Prabhupada para os próximos 10.000 anos.
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RESULTADOS

JANEIRO – 2021]

DE SANKIRTANA

RESULTADOS POR TEMPLO LIVROS TOTAL

UF REVI PEQ MD GRD MAHA LIVROS PONTOS

1º Porto Alegre POA  0  157  0 1 427  81 1 665 1 628,25

2º Itajaí ITJ  0  374  0  652  69 1 095  883,50

3º Florianópolis FLO  0  208  0  710  57  975  876,00

4º Curitiba CTB  0  107  0  498  28  633  580,75

5º Rio de Janeiro RJ  0 87 0 225 10  322  266,75

6º Suzano SUZ  0 450 0 0 0  450  112,50

7º Nova Varsana - Três Corações
NV - 
TC

 0 134 45 0 8  187  72,00

TOTAL  0 1 517  45 3 512  253 5 327 4 419,75
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RESULTADOS INDIVIDUAIS LIVROS TOTAL

UF REVI PEQ MÉD GRD MAHA LIVROS PONTOS

1º Vinaya SriNitay Dasa POA  0  79  0  635  48  762  750,75

2º Ekachakra Nitai Dasa FLO  0  148 0 503 44  695  628,00

3º Bk. Rafael ITJ  0  237 0 321 54  612  488,25

4º Bk. Franco CTB  0  29 0 414 25  468  471,25

5º Bk. Paulo POA  0  35 0 364 15  414  402,75

6º Mahananda Murari Dasa ITJ  0  120 0 314 13  447  370,00

7º Bk. Leandro POA  0  35  0  333  11  379  363,75

8º Sri Gaurangi Devi Dasi RJ  0  87 0 225 10  322  266,75

9º Phalguna Nimai Dasa FLO  0  20 0 170 10  200  195,00

10º Manohara Saciputra Dasa POA  0  4 0 56 4  64  65,00

11º Bk. Valdecir CTB  0  41 0 44 1  86  56,25

12º Rasarnava Gouranga Dasa POA  0  4 0 39 3  46  46,00

13º Krishna Dasa SUZ  0  160 0 0 0  160  40,00

14º Krishna Venu Devi Dasi SUZ  0  160 0 0 0  160  40,00

15º Sri Gopala Dasa NV - TC  0  85 24 0 3  112  39,25

16º Bk. Dudu CTB  0  24 0 30 1  55  38,00

17º Laksmana Natha Dasa NV - TC  0  49 21 0 5  75  32,75

18º Tejasvini Vishnupriya Devi Dasi FLO  0  5  0  18  1  24  21,25

19º Boddhana Tattva Dasa FLO  0  29  0  9  2  40  20,25

20º
Muralidhara Syamasundara 
Dasa

ITJ  0  14 0 9 1  24  14,50

21º Hara Kanta Dasa FLO  0  6 0 10 0  16  11,50

22º Tungavidya Prema Devi Dasi CTB  0  3  0 3  1  7  5,75

23º Bk. Bruno SUZ  0  20 0 0 0  20  5,00

24º Bk. Edson SUZ  0  20 0 0 0  20  5,00

25º Bn. Gabrieli ITJ  0  0 0 3 1  4  5,00

26º Bn. Rita SUZ  0  20 0 0 0  20  5,00

27º Bhavatarini Radhika Devi Dasi SUZ  0  15 0 0 0  15  3,75

28º Thakura Kripa Devi Dasi SUZ  0  15 0 0 0  15  3,75

29º Bn. Gabriella CTB  0  0 0 3 0  3  3,00

30º Bn. Marília ITJ  0  0 0 3 0  3  3,00

31º Bk. Braian CTB  0  3 0 2 0  5  2,75

32º Subhadraji Devi Dasi ITJ  0  3 0 2 0  5  2,75

33º Aryamani Devi Dasi SUZ  0  10 0 0 0  10  2,50

34º Bk. Gabriel SUZ  0  10 0 0 0  10  2,50

35º Krishna Dharma Dasa SUZ  0  10 0 0 0  10  2,50

36º Sita Thakurani Devi Dasi SUZ  0  10 0 0 0  10  2,50

37º Mahaprabhu Dayasindhu Dasa CTB  0  0 0 2 0  2  2,00

38º Bk. Enoque CTB  0  7 0 0 0  7  1,75
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Meu querido Tamal Krishna Goswami: 
 
Por favor, aceite minhas bênçãos.
Recebi sua carta datada de 8 de Outubro de 1974 e 
observei o conteúdo. Sua carta foi encaminhada de 
Bombaim, mas a carta de Ramesvara não foi enviada. 
Em relação a Sankirtana e distribuição de 
livros, ambos devem continuar, mas distribuição 
de livros é mais importante. É o brihat kirtana. 
No aeroporto de Tokyo, um rapaz veio a mim 
perguntando se podia falar comigo. Eu disse 
que sim, então ele me perguntou: “Swamiji, de 
onde você tira todo esse conhecimento de seus 
livros? “É claro que é conhecimento de Krishna, 
não meu. Mas o efeito está aí. Então, para um 
kirtana mais amplo a distribuição de livros é 
melhor. Distribuição de livros também é kirtana. 
A respeito de fazer centenas de viageiros, sim, 
faça isso tanto quanto possível.
Esperando que esta lhe encontre em boa saúde,
Seu eterno benquerente,

23/10/1974

Brooklin
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RESULTADOS MUNDIAIS DE SANKIRTANA

[DEZEMBRO – 2020]

OS 10 PRIMEIROS PAÍSES

PAÍS PONTOS

1º Índia 3.066.519,45

2º Estados Unidos 252.004,60

3º Rússia 190.132,85

4º Ucrânia 70.411,75

5º Bangladesh 52.780,10

6º Kênia 33.647,95

7º Nova Zelândia 27.472,75

8º Cazaquistão 23.591,75

9º México 23.4490

10º Canadá 21.835,30

16º Brasil 12.905

LIVROS DISTRIBUÍDOS  
NO MUNDO

Livros Maha-grandes

Livros Grandes

Livros Médios

Livros Pequenos

Revistas

Assinaturas da BTG

Coleções

1.726.668

158.613

144.291

453.165

140.161

359

14.532

Durante o mês de Dezembro de 2020,  
300 templos reportaram os seguintes 
resultados de distribuição:

Este Mês

Este Ano

Desde 1965 

2.625.052

5.577.927

563.379.497 

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

PRABHUPADA TEM AS RESPOSTAS

Era sábado no viageiro de distribuição 
de livros e o sol estava bem quente. 
Estávamos em Imbé, no litoral gaúcho. 
No dia anterior trabalhamos na praia, 
então desta vez resolvemos começar 
de um ponto mais distante, para 
tentar abranger mais pessoas. Eis 
então que atravessamos a passarela 
e entramos na região das dunas.  
 Após olhar um pouco ao redor 
resolvi começar por uma família, e 
logo que comecei, demonstraram 
muito interesse. A mãe me explicou 
que seu filho era muito compassivo 
e que na primeira vez que o trouxe 

à capital e que ele viu pessoas morando na rua ficou chocado com a 
situação, e sempre que se deparava com a chuva em sua cidade acometia-
lhe o pensamento: “e as pessoas que moram na rua, como estão agora?”  
 Sua filha, dizia ela, é uma pessoa muito sóbria,  porque um mês antes o pai 
abandonara o corpo, e as crianças lidaram com a perda melhor do que a mãe. 
 Vendo que a conversa entrava em um tópico delicado, aproveitei 
para pregar de forma muito cuidadosa sobre a eternidade da alma 
e passei a explicar o Bhagavad-Gita Como Ele É, apresentando sua 
sabedoria perfeita que é capaz de sanar todas as nossas dúvidas.  
A partir daí, a conversa desenvolveu-se de forma muito natural e 
eles levaram todos os livros. A mãe me revelou que há pouco tempo 
havia orado a Deus pedindo que lhe mostrasse respostas, e, agora, 
recebeu assim, de forma tão tangível, a compreensão que necessitava.  
Ficaram muito satisfeitos em adquirir os livros e eu senti-
me satisfeito de estar ali, podendo receber a graça de servir 
de ponte entre Srila Prabhupada e as almas sofredoras.                                                                      
 Outro dia a família me mandou mensagem. O interlocutor foi o 
jovem rapaz, que gosta de meditar e tem um coraçãozinho de ouro.  
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Por estar nas ruas, Krishna nos permite encontrar pessoas muito especiais e 
assim essas pessoas podem, sem sombra de dúvida, entender que Ele, Deus, 
Krishna, está cuidando carinhosamente delas e tem um plano para cada alma.  
Assim podemos perceber que Krishna é suhrdan sarva-bhutanam e que também 
está cuidando amorosamente de nós nas ruas, nos preparando para a eternidade, 
nos ensinando como despertar o amor que é, em realidade, nossa natureza. 
Quando este amor, este serviço amoroso, este trabalho com devoção, estiver 
desperto, todos serão queridos por nós e nós seremos queridos por todos (BG 5.7). 
 Peço, portanto, a todos(as) os(as) vaishnavas(is), que são certamente 
as almas mais especiais de todos os universos, que me abençoem com o 
borrifar de uma gota de misericórdia de seus corações saturados de amor e 
compaixão para que esse meu coração de pedra se derreta e eu me torne um 
servo verdadeiro.

 Todas as glórias são para a distribuição transcendental dos livros de 
Srila Prabhupada!

 
Com  suas  bençãos, seu servo Vinaya Sri Nitay Das Brahmacari, ISKCON Porto 
Alegre.
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