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EDITORIAL
 Queridos(as) vaishnavas e vaishnavis, por favor aceitem 
nossas reverências. Glórias a Srila Prabhupada.Estamos em 
mais uma edição da Carta de Sankirtana, o que nos deixa 
muito felizes e agraciados com este serviço em momentos 
tão difíceis como o que estamos passando. Isso demonstra 
uma conquista e determinação no serviço devocional 
ininterrupto. O Senhor Krishna fala no Bhagavad-gita, 
capítulo 2, verso 41: vyavasaytmiaka buddhir  ekeha kuru-
nandana. “Aqueles que estão neste caminho são resolutos, 
e têm um só objetivo”.

 A Carta de Sankirtana não seria possível sem o serviço 
de devotos resolutos em suas missões, pois se é necessária 
a ação para podermos descrevê-la, então nós da Carta 
de Sankirtana nos inspiramos muito em ver os serviços 
ininterruptos que são feitos por tais grandes almas. 

 Estamos em um momento da história em que o mundo 
material nos mostra de forma explícita sua face dual; um 
mundo dividido por idéias, valores e comportamentos 
distintos. Dessa forma entendemos cada dia mais a 
generosidade de Srila Prabhupada e suas instruções sobre 
a importância de seus livros, em especial do Bhagavad-gita 
Como Ele É.

 Logo na introdução do Bhagavad-gita Como Ele É, Srila Prabhupada nos agracia com a 
seguinte análise: “O Bhagavad-gita propõe-se a livrar a humanidade da ignorância contida na 
existência material”. Essa ignorância é facilmente vista nas ações separatistas, odiosas e violentas, 
pois a ignorância nos obriga a achar que somos parte do mundo, então acreditamos que somos duais 
e temporários.

 Contudo, Srila Prabhupada brilhantemente nos guia de volta à nossa realidade espiritual não 
dual e eterna, nos agraciando com o conceito de sanatana-dharma, uma ação também permanente, 
não dual e eterna.Vendo mais uma edição da Carta de Sankirtana, podemos concluir porque o 
sankirtana é o dharma da era: essa ação, a publicação e distribuição de livros, foge da esfera dual 
corrompida pelas idéias separatistas e extremistas que predominam hoje na sociedade humana e leva 
o acalento a todos sem distinção de cor, credo ou situação social. Isto ocorre pois o principio máximo 
desse serviço é o resoluto e ininterrupto desejo de compartilhar as palavras do Senhor Infalível, o 
Senhor Krishna.

 Aproveitem esta edição para meditar nas palavras de devotos experientes, analisar os números 
de livros distribuídos, e sintam-se agraciados de fazer parte de um movimento não dual, um movimento 
que entende a diferença entre individualidade e dualidade.

 Hare Krishna e ótima leitura a todos.

 Vosso Servo,

 Nandakumara Dasa

         Nandakumara Dasa
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OPINIÃO

Vinaya Sri Nitay Dasa 

 Hare Krishna!

 Por favor aceitem minhas humildes 
reverências.

 Todas as glórias são para Srila Prabhupada! 
 Todas as glórias são para o misericordioso 
movimento de sankirtana de Sri Caitanya 
Mahaprabhu!

Todas as glórias são para a associação dos 
devotos!

 Antes de sair às ruas precisamos nos 
lembrar sempre que, em realidade, a 
distribuição de livros é fácil e divertida. Aqui 
podem perguntar: “fácil e divertida?!” Sim, 
fácil e divertida. Em realidade, quem faz a 
coisa acontecer é Krishna e seu devoto puro, 
Srila Prabhupada, e por isso é fácil. Nós só 

precisamos desejar sermos instrumentos dessa misericórdia, causando de 
tal forma uma ótima impressão nas pessoas que, sempre que elas pensarem 
em um devoto, elas se lembrem: “uau, eu encontrei um Hare Krishna tão 
educado, tão leve, tão legal. Os Hare Krishnas são boas pessoas, etc”. Para 
isso precisamos facilitar as coisas: não devemos discutir com as pessoas 
nas ruas, não devemos insistir com os fanáticos, não devemos forçar a 
barra. “Colha as frutas maduras”, e será fácil. Se seu desejo for sincero 
Krishna lhe trará as pessoas certas para levarem os livros e, caso os livros 
não saírem, não há porque se agitar. Estamos dando o nosso melhor. 

 Quando nos sintonizarmos nesse estado de consciência, de dar 
o melhor sem esperar algo em troca, milagres acontecerão e muitas 
almas serão beneficiadas. Além disso, é muito divertido! Nós podemos 
interagir com as pessoas no sankirtana de uma maneira que nunca 
conseguiríamos normalmente, pois Krishna, de dentro do nosso 
coração, nos abençoa com alegria, espontaneidade e inteligência. 
Eis que tantas coisas inusitadas podem acontecer: quando menos 
esperamos podemos estar ali abordando um(a) futuro(a) sankirtaneiro(a).

 Tudo começa na mentalidade que cultivamos. Temos que cultivar 
consciência de sankirtana, consciência de Prabhupada, o que nos elevará 
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consciência de sankirtana, consciência de Prabhupada, o que nos elevará 
gradualmente à consciência de Krishna, e essa é a meta última da vida. 
É dessa consciência que brota naturalmente o entusiasmo necessário 
para manter-se forte nesse serviço tão elevado. Devemos buscar 
desenvolver essa consciência na associação daqueles que já a possuem. 
O sankirtana é tão poderoso que nos situa na posição rendida, de  
maneira tal que ele nos força a cantar constantemente os santos nomes, 
depender das bençãos do nosso guru-parampara e orar, orar, orar.

 Aproveitemos o néctar do sankirtana para descobrirmos nossa 
relação com Krishna de uma maneira que jamais imaginaríamos. 
Poderemos então compreender de forma prática que o paramatma está 
nos corações de todos, e assim seremos capazes, no devido tempo, de 
conseguir falar “de alma para alma”, e vermos o paramatma despertar 
a alma adormecida da pessoa, mesmo que por alguns instantes.

 Quando alcançarmos essa plataforma estaremos na posição mais 
segura em todos os três mundos, quando nenhuma miséria material poderá 
afetar-nos verdeiramente. Krishna confirma isso no Bhagavad-gita, 18.54:  
“Aquele que está situado nessa posição transcendental compreende de 
imediato o Brahman Supremo e torna-se completamente feliz. Ele nunca se 
lamenta nem deseja ter nada, e é equânime para com todas as entidades 
vivas. Nesse estado, ele passa a Me prestar serviço devocional puro”.

 Krishna outorga todas essas benção pois esse serviço é o que mais 
agrada a Ele. Bhagavad-gita, 18.68-69: “Para aquele que explica aos 
devotos este segredo supremo, o serviço devocional puro está garantido, 
e no final, ele voltará a Mim. Não há neste mundo servo que Me seja mais 
querido do que ele, nem nunca jamais haverá alguém mais querido”.

 Esse processo é completamente auspicioso, portanto aproveitemos 
essa chance preciosíssima o quanto antes e, de uma forma ou de outra, 
devemos tornar nossas vidas oferendas ao Senhor Caitanya Mahaprabhu.

 Seu servo, Vinaya Sri Nitay Das Brahmacari
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“Deixe que nossa filosofia seja desafia-
da por qualquer pessoa e nós os der-

rotaremos. Eu quero que você distribua 
nossos livros muito profusamente, tanto 

quanto possível, então as pessoas 
receberão a informação certa.”

Carta a Hiranyagarbha, Delhi, 
22/11/1971
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Harinamananda Dasa: Eu uso a 
mesma técnica em todos os lugares: 
colocando dois ou três livros em suas 
mãos, e  quando eles começam a 
olhar um livro e mostrar um pouco de 
interesse, mostro-hes imediatamente 
mais livros. E então eu digo a eles 
quanto custam todos esses livros juntos 
na livraria e quanto eu estou esperando 
receber. Claro, as pessoas nem sempre 
ficam com todos os livros, mas eles 
geralmente levam dois ou três, e isso 
também é um sucesso. Tudo deve ser 
feito com atenção e energia, porque as 
pessoas apreciam se alguém é natural 
e dinâmico-não artificial.

Navina Nirada Dasa: Dar muitos livros 
de uma vez não significa dar um livro, 

ele paga por isso, e então você dá a 
ele outro livro e  ele paga novamente, 
e assim por diante. Eu sempre dou 
dois ou três livros como introdução e 
então vejo como eles reagem. Explico 
o que são os livros e lhes mostro mais 
um ou dois. Eu faço isso sempre que 
alguém pega os livros e dá uma olhada 
neles, antes que paguem alguma coisa. 
Rapidamente você pode descobrir o 
quanto eles estão interessados. Se eles 
demonstrarem algum interesse, dou-
lhes mais dois ou três livros e menciono 
o preço de produção que pagamos. 
O que eu digo é cerca do dobro do 
preço do BBT, que é um preço bom, 
porém razoável. Qualquer um que saiba 
quanto custam os livros em uma livraria 
pode entender que nossos preços são 

NÉCTAR DA DISTRIBUIÇÃO DE LIVROS
DAR MUITOS LIVROS DE UMA VEZ 
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justos e baratos. E bem quando eles 
estão prestes a retirar sua carteira, 
você pode dar mais dois livros e dizer 
de forma destacada: “Se você der um 
pouco mais, então eu também vou 
te dar esses dois livros para tornar a 
coisa mais completa”. Então você vê 
como eles respondem. E você vê de 
quanto é a doação. Se ele realmente 
está disposto a dar, você dá mais um 
ou dois livros, e a pessoa entenderá 
que uma nova doação é esperada. 
Dessa maneira você pode empilhá-
los, empilhá-los e continuar a inspirá-
los. Deste ponto não é mais um grande 
passo para o conjunto todo. Quando se 
trata de muitos livros, você tem que dar 
às pessoas confiança do que eles estão 
comprando e a garantia de quem somos 
e o que fazemos. Normalmente eu digo 
que somos professores de bhakti-yoga 
de Zurique ou da cidade onde fica o 
templo mais próximo. Então as pessoas 

sabem que é uma coisa genuína. Você 
não pode ser apenas algum idealista 
de uma fazenda alternativa -embora 
mencionar  fazenda não seja algo ruim- e 
então esperar que você possa distribuir 
muitos livros e receber boas doações. 
As pessoas percebem  imediatamente 
quando você não está informado ou é 
apenas tímido e sem ambição, tendo 
apenas alguns livros com você, falando 
sobre uma fazenda ou algum trabalho 
de bem-estar. Eles se perguntam o que 
isso tem a ver com o seus livros. As 
pessoas vão se perguntar de onde você 
vem e de onde seus livros vêm: “Talvez 
ele os tenha roubado, e é por isso 
que está acanhado”. Eles suspeitam 
e não sabem se é legal, ou quais 
consequências terão ao comprar algo 
de você. Ou você pode apenas ser legal, 
e eles podem achar que você é legal, 
mas você não vai distribuir muitos livros 
e fazer boas doações com esse estilo..

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?

Mahavishnu Swami: Na verdade, a distribuição de livros dá muito prazer a Srila 
Prabhupada, o Acharya-fundador da ISKCON. Prabhupada enfatizou isto muitas 
vezes, pois ele queria que este movimento se espalhasse por todo o mundo e, naquele 
momento, a tecnologia de impressão de livros estava disponível. Assim, Prabhupada 
a enfatizou diversas vezes. Isso vem de nossa Sampradaya: o mestre espiritual de 
Prabhupada; o pai dele,  Srila Bhaktivinoda Thakur; os seis goswamis, todos escreveram 
livros. Em kali yuga os livros são a base. A religão sem filosofia é fanatismo e ciência 
sem religião é especulação, assim Prabhupada costumava dizer. Então deve haver 
alguma lógica para as pessoas estabelecerem sua fé. Portanto, Prabhupada escreveu 
esses livros e eles apresentam essa lógica e filosofia, bem como a associação de 
Srila Prabhupada. Eles carregam a mensagem de Prabhupada, que é nosso Acharya- 

     Entrevista com Sua Santidade Mahavishnu Swami
 S.S. Mahavishnu Swami nasceu em 10 de Fevereiro de 1945, na Inglaterra. 
Após formar-se com honras em Belas Artes, juntou-se à ISKCON em 1971 já como 
monge renunciante e recebeu iniciação de Sua Divina Graça A.C. Bhaktivedanta Swami 
Prabhupada no mesmo ano. Desde a década de 70 tem dedicado-se a grupos de 
distribuição de livros e pregação por todo o mundo. Entre outros serviços, viaja há cinco 
anos com o grupo de canto público Harinama Ruci, com o qual recentemente visitou o Brasil.
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fundador e o jagad-guru, e ele escreveu esses livros para toda a humanidade.

Carta de Sankirtana: Quando começou a distribuir livros?

Mahavishnu Swami: Comecei a distribuir livros em 1971, em Londres.

Carta de Sankirtana: Maharaja, Sua Santidade tem esse grupo forte e incrível, Harinama 
Ruci, que combina harinama com distribuição de livros. Poderia comentar sobre a 
vantagem de distribuir livros durante o harinama (canto público dos santos nomes)?

 Mahavishnu Swami: Na verdade, esse não é meu grupo. Ele começou com 
Vishnujana Prabhu. Ele começou há cerca de nove anos e viaja o mundo com 
diferentes devotos. Eu tenho participado pelos últimos cinco anos, então não 
podemos dizer que é o meu grupo. Ele tem enfatizado o Harinama pois ele 
entendeu que este é o verdadeiro centro da ISKCON e vemos que o movimento 
de Prabhupada se expandiu quando ele (Prabhupada) começou a ir ao Tompkins 
Square Park e cantar Hare Krishna com sua mrdanga. Não era uma mrdanga, 
era um Jambe. As pessoas cantavam e dançavam, então Prabhupada dava uma 
palestra em seguida. Então é a música; o kirtana é a base de nosso movimento 
e, na verdade, isso se expande. Bhaktisiddhanta Sarasvati fala sobre a Brhat 
Mrdanga e a “pequena mridanga”, mas a “pequena mrdanga” é a base da “grande 
mrdanga”. Se não cantamos os santos nomes, não há sequer a chance de livros 
existirem. kaler dosa-nidhe rajann / asti hy eko mahan gunah // kirtanad eva 
krsnasya / mukta-sangah param vrajet  (SB: 12.3.51): há uma vantagem para esta 
era, que é o cantar dos santos nomes e, através deles, alguém pode alcançar 
toda a perfeição. O Senhor Brahma também disse a Narada Muni: iti sodasakam 
namnam kali / kalmasa-nasanam // natah parataropayah / sarva-vedesu drsyate 
(Kalisantarana Upanishad): “Estas dezesseis palavras (o mantra Hare Krishna) 
podem destruir os sintomas da era de Kali.” Essa é a fundação de nosso movimento; 
Krsna apareceu na forma de Seus santos nomes! Mas os livros são a glorificação 
dos santos nomes: as pessoas entendem o que acontece ao cantar os Santos Nomes.
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 Isvara Puri disse ao Senhor Caitanya: “com a associação dos devotos e a 
propagação de instruções sobre os santos nomes, você irá liberar as pessoas de todas 
as vilas!” Então apenas os santos nomes não são suficientes para ajudar as pessoas em 
geral. Os livros devem estar presentes, a filosofia deve estar presente. Ambos devem 
estar lá. Conhecimento e sentimento. Você não pode ter uma grande mrdanga sem uma 
pequena mrdanga, e como fazer isso é uma questão de estratégia. Em alguns lugares, 
como Calcutá, Prabhupada disse: “Não façam harinama. Façam um programa de 
membros vitalícios e distribuam livros.” Mas em outros países era diferente, como em 
Londres os harinamas chamavam muita atenção; George Harisson ajudou e o movimento 
começou a fluir até sair a manchete “Hare  Krishna Chega a Londres”.Então devemos 
indagar nossos administradores acerca de como essa combinação pode funcionar. 

 Às vezes, apenas a distribuição de livros pode tornar a coisa um pouco seca 
e as pessoas podem pensar que apenas queremos seu dinheiro. Mas vendo os 
devotos cantando e dançando em êxtase, elas sentem-se atraídas pelos livros. A 
meu ver, ambas as coisas devem andar juntas. No Harinama Ruci fazemos as duas 
coisas juntas. Essa é a fórmula que entendo ser a melhor. Foi assim que comecei 
a distribuir livros, em harinama. Eu estava muito feliz, então os devotos me deram 
algumas revistas e disseram para eu distribuir. Fiquei envergonhado, pois não queria 
parecer um pregador maluco de alguma religião. Mas como me mandaram fazer, 
pensei que deveria ser obediente e tentei. Quando as revistas começaram a sair, me 
senti muito feliz. Desde então, entendo que o prazer, a felicidade de distribuir livros, 
existe, e é a mesma de cantar Hare Krsna, pois é o prazer de distribuir consciência 
de Krsna na forma dos livros. O mesmo prazer está presente ao distribuir os santos 
nomes na forma de kirtana. Mas ambos devem andar juntos. Notei que, na ISKCON, 
às vezes, o harinama fica atrás de motivos econômicos. Pensamos que cantando 
Hare Krishna, o dinheiro não virá. (risos). Isso também é yajna! Mas Prabhupada 
também tem uma estratégia: distribuir livros! Então podemos cantar Hare Krsna, 
distribuir esses livros, manter nossos templos e imprimir mais livros! Esse  é o plano 
de Prabhupada para propagar seu movimento“Distribuam livros! Distribuam livros! 
Distribuam livros!” Isso não significa: “harinama não”! Não significa “harinama não!”
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 Muitos devotos vieram ao movimento ao verem devotos cantando em êxtase. 
Isso é atrativo! Depois eles lerão os livros. Se atraem pelo kirtana e prasada, e depois 
os livros. Isso é atrativo! Há tipos diferentes de pessoas e ambas as coisas devem 
caminhar juntas, em minha opinião.

Carta de Sankirtana: Tem algum passatempo especial para nos contar?

Mahavishnu Swami: Sim, sim. Eu tive que ir ajudar a abrir um templo em Manchester, 
no Reino Unido. Uma cidade grande. Assim alugamos um lugar pequeno para nós, e 
eles, o presidente e sua esposa, costumavam empacotar meu almoço, para que eu 
levasse. Era apenas eu, único brahmacari. Eles me davam meu almoço e eu ia para 
o centro da cidade, na rua mais movimentada, para cima e para baixo com karatalas, 
cabeça raspada, dhoti e kurta, e cantava os santos nomes. Apenas eu, e isso atraía 
muita atenção! Todos pensavam: “o que ele está fazendo?” “quem é esse rapaz?” Esta 
era a época dos Beatles e do maha–mantra do George Harisson, então éramos famosos. 
Eu tinha comigo uma quantia de revistas De Volta Ao Supremo, e ficava nas principais 
esquinas, nas mais movimentadas, e vendia essas revistas! Muitos devotos entraram no 
movimento! Muitos devotos entraram! Foi uma ótima experiência distribuir revistas, os 
santos nomes e muitos devotos virem. Uma experiência incrível! Mesmo aqui no Brasil, 
estávamos fazendo harinama na praia e essa jovem com o Gita, qual o nome dela? Bruna. 
Ela se uniu ao kirtana! E não parou mais! Agora ela está entendendo ainda mais a filosofia.

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

Mahavishnu Swami:  Eu aconselharia: vá com um grupo de harinama sempre que 
possível e, quando sentir-se confiante na rua, sentir que seu lugar é na rua e que você 
está rendido a Krishna e sente-se confiante, então você pode se separar do harinama 
para distribuir livros. Depois, se não se sentir mais tão confiante ou tímido, volte ao 
harinama! Construa novamente a confiança! Se estiver sozinho distribuindo livros, mas 
sentir falta de confiança ou muita timidez, sente-se, abra os livros de Prabhupada e leia, 
por 5 ou 10 minutos! Prabhupada e Krishna irão te ajudar! Essas são diferentes táticas 
que devotos costumam ensinar. Mas a melhor que ouvi é de Navina Nirada: “termine 
todas as suas 16 voltas antes do mangala-arati e, durante o horário da japa, leia os 
livros de Prabhupada.” Saddhana é o mais importante. Então pegar os livros, mostrar 
os livros, e se organizar. Esses são os quatro pontos: 1) Saddhana: acordar antes do 
mangala-arati e terminar suas voltas, então ler os livros de Srila Prabhupada durante
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o horário padrão da japa. 2) Tenha livros, leve com você. 3) Mostre os livros. 4) Organize-
se. Esses são os quatro pontos dele. Ele é um grande distribuidor de livros. Nunca 
fui um grande distribuidor de livros, nunca distribui muitos livros e fui mundialmente 
conhecido. Sempre fui mediano, mas gosto muito de distribuir livros.

Carta de Sankirtana: Gostaria de dizer algo mais?

Mahavishnu Swami: Devemos. Prabhupada disse: não escrevi os livros apenas para 
serem distribuídos, mas para que eles sejam lidos por meus seguidores. Não é bom 
pegá-los como um vendedor e vendê-los. Nós devemos conhecer, entender os livros 
de Prabhupada, e amá-los! Na verdade, há uma história que Sivarama Maharaja uma 
vez contou: havia uma loja de diamantes em Manhattan. A maior e mais cara loja de 
diamantes do mundo, apenas milionários iam lá. Então uma vez, um milionário foi à 
loja, e disse: “eu quero ver o melhor diamante da loja”. Então veio o melhor vendedor e 
começou a mostrar e explicar tudo sobre os diamantes. O milionário não se convenceu 
e estava deixando a loja: “volto mais tarde”. Então o proprietário da loja, não o vendedor, 
o proprietário, disse: “Um momento!” “Posso dizer-lhe algo mais sobre o diamante?” 
Milionário: “sim, pode.” Após ouvir o proprietário da loja, o milionário resolveu comprar e 
fez um cheque de dez milhões de dólares. Então o milionário disse: “eu ouvi este, que é 
seu melhor vendedor, falar e não fiquei interessado, mas quando VOCÊ, VOCÊ me falou 
do diamante, me convenceu. Como é possível? Qual a diferença?” Então o proprietário 
disse: “o vendedor sabe tudo sobre diamantes, mas eu os amo!” Então temos que amar 
os livros de Srila Prabhupada! Essa é uma boa história, não? Temos que amá-los e sentir 
que estamos dando Krishna e que isso é o melhor para todos! Isso terá o melhor impacto..
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RESULTADOS

FEVEREIRO – 2021]

DE SANKIRTANA

RESULTADOS POR TEMPLO LIVROS TOTAL

UF REVI PEQ MD GRD MAHA LIVROS PONTOS

1º Porto Alegre POA  0  84  0  548  32  664  633,00

2º Florianópolis FLO  0  240  0  450  36  726  582,00

3º Curitiba CTB  0  100  1  437  18  556  498,50

4º Itajaí ITJ  0  139  0  135  21  295  211,75

5º Rio de Janeiro RJ  0 27 0 147 4  178  161,75

6º Nova Varsana - Três Corações
NV - 
TC

 30 37 0 27 6  100  51,25

7º Guarapari GUA  0 1 0 13 1  15  15,25

8º São Paulo SP  0 0 0 5 0  5  5,00

9º Cuiabá CUI  0 17 0 0 0  17  4,25

10º Ceará CE  0 0 0 0 1  1  2,00

11º Franco da Rocha FR  0 1 0 1 0  2  1,25

TOTAL 30  646  1 1 763  119 2 559 2 166,00
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RESULTADOS INDIVIDUAIS LIVROS TOTAL

UF REVI PEQ MÉD GRD MAHA LIVROS PONTOS

1º Ekachakra Nitai Dasa FLO  0  131  0  346  27  504  432,75

2º Bk. Franco CTB  0  26 0 339 15  380  375,50

3º Vinaya SriNitay Dasa POA  0  47 0 296 22  365  351,75

4º Bk. Leandro POA  0  19 0 156 9  184  178,75

5º Sri Gourangi Devi Dasi RJ  0  27 0 147 4  178  161,75

6º Bk. Rafael ITJ  0  75 0 83 15  173  131,75

7º Bk. Paulo POA  0  12  0  90  1  103  95,00

8º Phalguna Nimai Dasa FLO  0  72 0 42 3  117  66,00

9º Bn. Gabriella CTB  0  34 0 52 0  86  60,50

10º Bk. Valdecir CTB  0  28 0 31 1  60  40,00

11º Bk. Renato Totti NV - TC  30  30 0 16 4  80  34,50

12º Mahananda Murari Dasa ITJ  0  14 0 19 2  35  26,50

13º Hara Kanta Dasa FLO  0  14 0 20 0  34  23,50

14º Bk. Talles FLO  0  1 0 18 2  21  22,25

15º Bn. Madhavi ITJ  0  19 0 13 0  32  17,75

16º Laksmana Natha Dasa NV - TC  0  7 0 11 2  20  16,75

17º Lilamrita Dasa GUA  0  1 0 13 1  15  15,25

18º Bk. Dudu CTB  0  1  0  11  1  13  13,25

19º Bn. Giovanna ITJ  0  10  0  8  1  19  12,50

20º MurariPu Dasa FLO  0  4 0 6 2  12  11,00

21º Bn. Rita ITJ  0  8 0 5 2  15  11,00

22º Boddhana Tattva Dasa FLO  0  2  0 10  0  12  10,50

23º Subhadraji Devi Dasi ITJ  0  4 0 7 1  12  10,00

24º Bk. Deryck FLO  0  8 0 5 1  14  9,00

25º Bn. Bruna FLO  0  8 0 3 0  11  5,00

26º Bn. Isabel SP  0  0 0 5 0  5  5,00

27º Bk. César CUI  0  17 0 0 0  17  4,25

28º Bk Mauricio POA  0  5 0 3 0  8  4,25

29º Ekachakra Pran Das CTB  0  0 0 2 1  3  4,00

30º Bn. Grace CTB  0  9 0 1 0  10  3,25

31º Pushpa Dristi Dasi POA  0  1 0 3 0  4  3,25

32º Ceará CE  0  0 0 0 1  1  2,00

33º Ramamsa Dasa FLO  0  0 0 0 1  1  2,00

34º Bk. Renato ITJ  0  8 0 0 0  8  2,00

35º Ananda Rasa Devi Dasi FR  0  1 0 1 0  2  1,25

36º
Krishna Chaitanya Prasada 
Dasa

CTB  0  0 0 1 0  1  1,00

37º
Muralidhara Syamasundara 
Dasa

CTB  0  2 1 0 0  3  1,00

38º Bn. Marília ITJ  0  1 0 0 0  1  0,25
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 Meu querido Tripurari das,
 
 Por favor aceite minhas bênçãos. Recebi suas 
cartas datadas de 1º e 5 de Janeiro, 1975, e 
observei o conteúdo. Meu pedido geral é que todos 
vocês distribuam tantos livros quanto possível e 
ao mesmo tempo sejam muito cuidadosos ao lidar 
com outros para que eles não fiquem irritados 
com nós. Suas estatísticas de venda de livros 
são surpreendentes. Eu estou muito satisfeito. 
Por favor continue a distribuir boas quantidades 
e tente entusiasmar outros mais e mais. Você 
é tão sincero, que Krishna vai lhe dar toda 
inteligência, força e tudo o mais que precisar 
para distribuir milhões e milhões de livros. 
 
 Escrevi cartas para Ramesvara e para Rupanuga 
referente às recentes controvérsias sobre métodos de 
distribuição de livros para serem usadas por nossos 
homens. Você pode recorrer a essas cartas se quiser.
 Esperando que esta lhe encontre em boa saúde,
Seu eterno benquerente,

16/01/1975

Atlanta
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RESULTADOS MUNDIAIS DE SANKIRTANA

[JANEIRO – 2020]

OS 10 PRIMEIROS PAÍSES

PAÍS PONTOS

1º Índia 336589.30

2º Estados Unidos 64165.00

3º Rússia 28294.25

4º Austrália 6032.70

5º Itália 5038.50

6º Brasil 4419.75

7º Nova Zelândia 3249.25

8º Canadá 2768.25

9º Ucrânia  2385.75

10º Alemanha 2234.00

LIVROS DISTRIBUÍDOS  
NO MUNDO

Livros Maha-grandes

Livros Grandes

Livros Médios

Livros Pequenos

Revistas

Assinaturas da BTG

Coleções

162.114

48.006

32.895

80,715

11.520

29

1.939

Durante o mês de Janeiro de 2021,  
174 templos reportaram os seguintes 
resultados de distribuição:

Este Mês

Este Ano

Desde 1965 

335.424

335.424

563.848.241 

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

MISERICÓRDIA INSTANTÂNEA

Pela graça de Hara Kanta Prabhu, nosso mestre instrutor, tive a oportunidade, 
juntamente com Manohara Prabhu, de vir para Índia. Estamos em Vrindavana 
conhecendo o Dhama sagrado e pegando associação com grandes devotos. 
Estamos fazendo serviço na cozinha das Deidades  na parte da manhã e 
cuidando de uma banca de livros na parte da noite. Nós não falamos muito 
bem inglês, mas “quebramos um galho”. A maior dificuldade é distribuir os 
livros em hindi, mas, pela graça de Krishna, às vezes eles saem mais do que 
os livros em inglês.

Certo dia, eu estava encontrando dificuldade em distribuir os livros, pois 
saíam apenas livros bem pequenos e de maneira eventual. Em dado momento 
resolvi me dirigir a Krishna. Peguei um Bhagavad-gita na mão e fiz uma oração 
simples: “por favor Senhor, me ajude a vender este Bhagavad-gita”. 
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Ao terminar a oração, estendi o braço, mostrando o Gita para as primeiras 
pessoas que estavam passando. Eram dois rapazes; o primeiro olhou e foi 
embora e o outro, que estava mais distante, parou e ficou olhando para o livro. 

Depois de alguns segundos ele veio em minha direção (eu continuei com o 
braço estendido mostrando a capa do Bhagavad-gita). Ele pegou o livro da 
minha mão e instantaneamente deu o valor sugerido sem que eu falasse nem 
uma palavra sequer. Então eu eu fiz a segunda oração: “obrigado Krishna”.

 Essa rápida experiência foi suficiente para trazer algumas realizações: 
a importância de orarmos,  de nos dirigirmos a Krishna; a certeza de que Krishna sempre 
ouve nossas orações e reciproca da maneira certa; e que Krishna como Paramatma 
pode fazer qualquer pessoa levar os livros, em qualquer lugar e a qualquer momento.

 
Sankirtana Yajna ki Jay! 
BrhatMrdanga ki Jay! 
Srila Prabhupada ki Jay!  
 
Seu servo, Rasarnava Gouranga Das Brahmacari



Carta de Sankirtana - Fevereiro 20


