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EDITORIAL
   Às vezes, pode ocorrer de nossa mente pensar 
em abandonar a consciência de Krishna, pois 
enfrentamos muitas dificuldades durante o 
processo. Essas dificuldades são produto da 
contaminação material que adquirimos vida após 
vida. A luta com a mente muitas vezes nos deixa 
exaustos. Então surge o desejo de ter algum alívio. 
Mas se a mente não estiver bem, não importa onde 
você vá. 

    Você pode ir embora, fazer planos, ir para a casa 
de seus pais, pode desejar ficar sozinho e se isolar 
por um tempo, ou pode se jogar de vez no desfrute 
sensorial e enganar a si mesmo. Você pode até 
desejar suicídio, mas não adianta, não tem jeito. A 
mente não irá lhe dar paz em lugar nenhum. Nós 
estamos doentes. É uma luta sem trégua. 

 

        Identificados com a matéria, nunca ficamos satisfeitos, nada nunca está bom. 
O fato é que essas dificuldades virão, mesmo que você esteja praticando o processo 
da consciência de Krishna. Isso é nosso karma. De alguma forma nós geramos tais 
incômodos para os outros em algum momento e agora estamos experimentando o 
resultado de nossas ações. Ou seja, teremos que lidar com essas dificuldades, de um 
jeito ou de outro. É inevitável. 

       A diferença é que, praticando a consciência de Krishna, primeiramente nosso 
karma é drasticamente atenuado, reduzido. Krishna nos dá um grande desconto. E 
o outro ponto é que através do serviço devocional nós estamos simultaneamente 
evitando adquirir mais contaminações, e além disso estamos nos purificando das 
contaminações já adquiridas no passado, ou seja, estamos caminhando na direção da 
solução definitiva. 

            Na vida material não temos nenhuma chance de resolver nossos problemas, pelo 
contrário, estamos apenas alimentando mais a nossa doença, incrementando nossos 
vícios mentais, e depois vai ser ainda mais difícil desmanchar esse nó cego.

 Você entende como é doloroso viver com uma mente doente? Você tem essa 
experiência?
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Agora pense: todas as pessoas (simplesmente todas as pessoas!) na vida material vivem 
isso o tempo todo. Carências, mágoas, frustrações, ansiedades, falta de propósito; 
e como são desprovidas de conhecimento espiritual profundo, elas nem sequer 
compreendem o problema e, menos ainda, vislumbram uma solução. As pessoas não 
sabem como resolver definitivamente o problema da mente, então a única alternativa 
que elas encontram é tentar dar algum alívio para que elas possam suportar o peso da 
existência. 

Muitos desejam dar uma pausa, comer algo saboroso, sentar e tomar uma cerveja no 
final da tarde, fumar um cigarro, chegar em casa, tomar um banho e relaxar, assistir 
um filme, comer um chocolate ou ter um pouco de vida sexual. Sentem vontade de 
viajar, pegar um ônibus, um avião ou um carro, sentem vontade de andar por aí ou 
pedalar ou dirigir para pensar na vida. Outros estão tão afundados na depressão que 
querem simplesmente dormir, aguardando que a vida passe e logo chegue ao fim. Há 
ainda os que preferem a autodestruição ou se entorpecem para perder a consciência e 
suspender a vida por alguns instantes. Alívio, apenas alívio imediato. Mas o problema 
continua.

 Então, o General do exército do Senhor Chaitanya, o Jagad Guru, o devoto puro 
dotado de poder, o acharya destemido, Srila Prabhupada, veio – por pura compaixão- 
para dar a verdadeira solução de todos os problemas. Não para fazer reformas, mas 
para fazer revolução. Prabhupada disse “Sim, é uma revolução. É isso que eu penso 
enquanto escrevo - Uma revolução para mudar todo o curso da humanidade” (carta a 
Ramesvara, Janeiro de 1977).  

 Por isso precisamos expandir esse canto dos Santos Nomes nas ruas, a 
distribuição de livros e a distribuição de prasadam. Para que, mesmo sem saber, as 
pessoas sejam beneficiadas e tenham alguma chance de pararem de prolongar seu 
sofrimento.

 A maior qualificação de um discípulo é compreender e absorver o humor do guru. 
O humor de nossa sucessão discipular é: compaixão. Sacrificar-se pelo bem-estar real 
dos outros. O guru sabe que as pessoas estão em ignorância, que elas não buscarão 
por purificação, pois, devido à sua condição, elas nem mesmo compreendem porque 
estão sofrendo, apenas sentem sofrimento e querem alívio. 

         O guru quer dar alívio definitivo, a consciência de Krishna. Então para purificá-las 
o guru leva até elas o conhecimento transcendental. Ele engaja os discípulos nessa 
missão. É isso que Prabhupada nos pede: “DISTRIBUAM LIVROS! DISTRIBUAM 
LIVROS! DISTRIBUAM LIVROS!”. Esta Carta de Sankirtana é uma singela tentativa de 
inspirar cada vez mais os devotos a desejarem satisfazer o desejo e a ordem de Srila 
Prabhupada, contribuindo com sua revolucionária e gloriosa missão.

 Seu servo, 

 Manohara Saciputra Dasa.
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OPINIÃO

Phalguna Nimai Dasa

 Hare Krishna, devotos e devotas. 
bondosamente aceitem minhas humildes 
reverências, todas as glórias a Srila Prabhupada.

 É uma grande satisfação poder colaborar, 
de uma forma mínima que seja, com esse 
excelente periódico lido por seleta assembleia 
de mahatmas. 

 As discussões do Bhagavad Gita são 
chamadas confidenciais, contendo o “ABC” da 
vida espiritual. O tema é mais elaboradamente 
apresentado no Bhagavatam, que descreve as 
diferentes doçuras do serviço devocional. Daí o 
Bhagavatam ser ainda mais confidencial. Quem 
dispõe de tempo para estudar ou para ouvir 
tal literatura? Apenas um público muito seleto! 
O Chaitanya Charitamrita mostra como viver 
o Bhagavatam, e é ainda mais confidencial, 

saboreável pelos graduados na escola Bhagavata. E a literatura que fala sobre 
como compartilhar esse néctar com nossos irmãos nitya-bhada, através 
do método elaborado pelo Senhor Chaitanya, a distribuição transcendental 
dos livros de Srila Prabhupada, e as discussões sobre quanto néctar e que 
realizações o distribuidor de tal literatura experimenta, constituem tópicos ainda 
mais confidenciais!

 O que tenho experimentado nesses anos na associação dos devotos é que 
os livros de Srila Prabhupada são suficientemente poderosos para atrair a mente 
e conquistar os corações de pessoas de todas as camadas sociais. Vemos que 
pessoas que vieram de famílias desequilibradas e pessoas que vieram de lares 
pacíficos, ricos e pobres, com diploma ou sem diploma, muito sóbrios ou muito 
loucos estão apreciando esses livros. Como podem ser tão abrangentes? Porque 
representam a transformadora associação de um devoto puro!

 Muitos grandes devotos, que são discípulos ou netos espirituais de Sua 
Divina Graça, têm escrito livros que servem de apoio ou suporte, mas não 
substituem o trabalho literário de nosso Acarya fundador.
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 É maravilhoso o trabalho de um devoto puro dotado de poder. Exemplo: 
o poder bélico de Arjuna, Hanuman incendiando Lanka, Shivananda Sena 
revivendo uma figueira de bengala, Haridas Thakur transformando uma prostituta 
em vaishnavi, etc. 

 Gosto da história de Tukarama, que exemplifica como as palavras de um 
devoto puro penetram o coração da alma condicionada: ele passava pela estrada 
e um terrível e gigantesco cão assassino se aproximou latindo violentamente! 
Tukarama disse duas frases “ Porque você está latindo para mim? Eu não estou 
latindo para você!” O cão refletiu, tornou-se pacífico, passou a seguir Tukarama, 
ouvir seus bhajanas, aulas e a jejuar nos dias de Ekadashi!!! Duas frases. Imaginem 
um livro!

 Muitas pessoas que eram como cães estão agora seguindo Prabhupada, 
e se um deles pensa ser melhor e mais eficiente na pregação ou linguagem e 
deseja pôr SEUS PRÓPRIOS LIVROS como base de nossa pregação, entende-
se que ele está iludido pelas seduções de maya na forma de desejo por honra 
e prestígio. Falar sobre isso é chover no molhado, porque esse periódico 
confidencial só é lido pelas pessoas que apreciam os livros de Srila Prabhupada, 
e que testemunham seu poder…

 As gopis chamaram a colina de Govardhan de “melhor servo de Hari” 
porque Govardhan sempre fornece, para os vrajavasis, regatos, cascatas, árvores 
frutíferas, flores, pasto para as vacas, cavernas refrescantes, etc. Hari diz em Seu 
Bhagavad Gita que aquele que distribui Sua mensagem, aquele que prega o 
Bhagavad Gita, Lhe é o mais querido. Quando estava circumambulando a colina 
de Govardhan, Lhe ofereci a seguinte oração: “Ó Govardhan! Pela graça da 
distribuição dos livros de Prabhupada pude conhecer tuas glórias e teu Senhor, 
Giri-dhari Murari! Pela graça da distribuição de livros pude vir até aqui e te ver! 
Peço que me abençoes para que eu possa sempre distribuir esses livros, para 
que mais pessoas possam conhecer-te, visitar-te e adorar teu Senhor, Giri-Dhari 
Murari!”

 Ofereço a mesmíssima oração aos leitores da Carta de Sankirtana 
que também podem ser chamados “melhor servo de Hari”, porque pregam 
a consciência de Krishna através da distribuição de livros, ou colaboram 
sinceramente com tais pregadores!

 Dandavat pranams. Seu servo desqualificado e infeliz por carregar anarthas,

 Phalguna Nimai Dasa
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“Nós sempre solicitamos aos membros da So-
ciedade Internacional da Consciência de Krishna 
para publicar tantos livros quanto possível e dis-
tribuí-los amplamente em todo o mundo. Por se-
guir os passos de Srila Rupa Goswami, alguém 

pode se tornar um devoto rupanuga.”  

CC, Madhya-lila, 19.132, significado
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Kavichandra Swami: Há 
algumas pessoas que você não 
pode nem mencionar a ideia 
de Deus. Você deve apresentar 
o que eles podem aceitar. Se 
apresentamos mais do que 
eles podem ouvir, eles apenas 
se tornam ofensivos, mudam 
de ideia e devolvem os livros. 
Essa é a reação imediata à nona 
ofensa. Um distribuidor de livros, 
então, deve ser cuidadoso em 
apresentar a filosofia. O ponto 
principal é que eles devem levar 
os livros, e nós não devemos 
atrapalhar isso pela nossa 

overdose de pregação. Srila 
Prabhupada estava convencido 
sobre Krishna e era especialista 
em lidar com as pessoas. 
Quando você ouve as fitas de 
Srila Prabhupada pregando 
para as pessoas, muitas vezes 
elas começam dizendo que 
não acreditam nisto ou naquilo. 
Elas são duvidosas, suspeitas e 
críticas, mas no final elas dizem: 
“Muito obrigado. Estou feliz em 
conhecê-lo.” Srila Prabhupada 
não estava discutindo com 
elas. Ele tinha compaixão por 
essas pessoas e queria dar-lhes 

NÉCTAR DA DISTRIBUIÇÃO DE LIVROS
PREGANDO PARA OS INFIÉIS – A NONA OFENSA 
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Krishna. E eles mudariam em 
sua associação. Nós não somos 
tão especialistas. Nós, às vezes, 
ficamos brabos e impacientes 
porque eles não querem 
imediatamente ver as coisas 
da forma que queremos. Nossa 
pregação imatura pode queimar 
as pessoas e evitar que elas 
comprem o livro, então, temos 
que aprender a dizer apenas o 
tanto que elas podem aguentar. 
Para a maioria das pessoas, 
levar um livro é tudo que elas 
levam da Verdade Absoluta.

Rohinisuta Dasa: Alguém 
perguntou, “É ofensivo pregar 
sem distinção, ou dar livros para 
ateístas?” Nós entendemos que 

apenas um devoto pode ler esses 
livros. Um demônio ou ateísta 
vai jogá-los fora. Geralmente, 
ele não vai nem sequer comprá-
los. Às vezes uma pessoa ateísta 
pode levar um porque está 
curiosa, e assim ela se purifica. 
Então não há ofensa. Mas ela 
ainda não entende sobre o que 
é isso. Srila Prabhupada diz que 
apesar de Krishna declarar que 
esse conhecimento é apenas 
para devotos, o mestre espiritual 
e os devotos do Senhor são mais 
misericordiosos que o Senhor, 
porque eles também abordam 
os não-devotos e tentam dar-
lhes a consciência de Krishna na 
forma saborosa de livros. Essa é 
a misericórdia dos devotos.

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/, ou pelo 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.
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Carta de Sankirtana:  Qual a importância de distribuir livros?

Daivi Shakti Devi Dasi: A importância de distribuir os livros de Prabhupada é 

a possibilidade de mudar o mundo todo. Todos têm uma propensão a ler, então 

se não lhes dermos a oportunidade de ler conhecimento espiritual, verdadeiro, 

transcendental, eles lerão todos os tipos de bobagens sob a forma de jornais, 

revistas, romances e todos os tipos de especulação. Então temos que inundar o 

mundo todo com conhecimento transcendental na forma dos livros de Prabhupada, 

pois a propensão a ler deve ser satisfeita através de ler os livros de Prabhupada.

 

  Entrevista Exclusiva com Sua Graça Daivi Shakti DD
S.G. Daivi Shakti Devi Dasi uniu-se à ISKCON em 1970 e, desde seu primeiro dia como 
residente do templo, tem se ocupado intensamente na distribuição dos livros de Srila 
Prabhupada. Atualmente dedica-se a este serviço em Vrndavana, onde diariamente 
aborda os inúmeros visitantes do ISKCON Krsna Balaram Mandir, além de também atuar 
nas livrarias Presentes Inigualáveis, exclusivas de literatura vaishnava. Muitos devotos 
e líderes da ISKCON conheceram Krsna através do sankirtana de mãe Daivi Shakti.
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Carta de Sankirtana:  Quando começou a distribuir livros?

Daivi Shakti Devi Dasi: Desde o primeiro momento em que saí para sankirtana, no 
primeiro dia em que entrei no templo; isso foi em maio de 1970. Naquela época, nosso 
único programa era fazer sankirtana nas ruas. Alguns devotos cantavam por cerca 
de 8 horas por dia, e outros distribuíam revistas “Volta ao Supremo”, pois era a única 
publicação que tínhamos na época.

 Então, apesar de eu ser uma devota muito nova, na verdade ainda não era uma 
devota pois  apenas visitava o templo, eles me vestiram com um saree, colocaram tilaka 
e me pediram para distribuir aquelas revistas. Foi assim que me tornei uma distribuidora 
de livros. Eles me disseram para falar: “por favor, leve um livro e dê uma doação para 
alimentar pessoas famintas.”

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

Daivi Shakti Devi Dasi: Bem, eu sempre tive uma meta em minha distribuição de 
livros, e a expliquei para Prabhupada. Eu não estava feliz em ficar em uma esquina 
distribuindo um livro por vez e pegando doações de um dólar. Eu tinha a visão de... 
bem, é claro, eu comecei nos Estados Unidos, e lá temos lojas de departamentos e 
livrarias muito grandes, com vários andares de livros, com muitos assuntos diferentes. 
Então sempre sonhei em ter uma franquia de lojas dos livros de Srila Prabhupada 
e, finalmente, quando vim para a Índia, tive a oportunidade de fazer isso. Essa foi a 
primeira loja de livros que fizemos, essa “Presentes Inigualáveis” (em Vrindavana) e, 
após isso, há cerca de dez anos, tivemos muitas outras lojas de livros abertas. Aqui as 
pessoas podem vir, procurar e pesquisar o assunto pelo qual elas se interessam.

 Na verdade, dentro de poucos dias, iremos para uma loja três vezes maior, e será 
dividida de acordo com assuntos, como “yoga”, “culinária”, “ciência”, etc. e com livros 
em muitas línguas diferentes.

          Assim, me sinto um pouco como “Matsya, o peixe”, pois qualquer espaço que 
eles me dão nunca será o suficiente. Preencho a área com livros e preciso de mais e 
mais espaço, já que esses livros são muito incríveis. É claro, nossa principal meta é 
distribuir os livros de Prabhupada, mas agora temos devotos que têm escrito tantos 
livros espetaculares sobre tantos assuntos diferentes a partir dos livros de Prabhupada!

 Então se você me der um prédio de cinco andares, eu vou enchê-lo com livros 
transcendentais. Essa é minha lila, “Matsya Lila”.

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

 Daivi Shakti Devi Dasi: O que me inspira a distribuir livros? Bem, qualquer um 
que tenha nascido no mundo material e experienciou os sofrimentos de adhiyatmika, 
adhibhautika e adhidaivika, e entrou em contato com os livros, discípulos e devotos de 
Srila Prabhupada, nós, por compaixão, tentamos auxiliá-los a saírem deste mundo de 
sofrimentos. 
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          Então, sobre distribuir livros, Prabhupada costumava nos dizer: “qual a utilidade 
de seus três minutos de pregação? Se alguém leva um livro, toda a sua vida pode 
mudar. Simplesmente por tocar um livro, alguém se purifica!”

 Por isso, dediquei toda a minha vida a distribuir os livros de Srila Prabhupada, 
pois essa é a maior atividade de caridade que alguém pode fazer para ajudar as demais 
pessoas. Estou feliz, e quero ajudar mais pessoas a tornarem-se felizes também.

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

Daivi Shakti Devi Dasi: Primeiramente, eu sugeriria que eles leiam os livros e 
conheçam o que há dentro do livro. Eles devem encontrar um lugar agradável e atrativo 
(para o sankirtana), de forma que as pessoas viriam e ficariam atraídas pelos livros 
e, caso estejam fazendo na modalidade “pessoa a pessoa”, devem ser pacientes e 
compassivos, além de buscar pessoas que sejam, de alguma forma, próximos ao modo 
da bondade, e evitar perder tempo com pessoas obviamente absortas nos modos da 
paixão e ignorância, pois nosso tempo é curto e devemos buscar as pessoas que 
efetivamente podem estar interessados na filosofia, para que possamos cultivar essas 
pessoas e trazê-las para a consciência de Krishna. 

           Assim, é uma grande perda de tempo quando, às vezes, ao começar a 
distribuir livros, eles (os distribuidores) não analisam primeiro as pessoas que estão 
se aproximando, de modo que eles gastam muita energia tentando distribuir livros 
a pessoas que simplesmente não estão prontas para aceitar esses livros. Então 
concentre-se em pessoas que podem estar interessadas em tornar-se devotos. 
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      Essa é a forma pela qual eu aperfeiçoei minha distribuição de livros ao longo 
dos anos, pois quando você distribui livros por 50 anos, seu poder para falar, sua 
garganta e seus pulmões se enfraquecem e você perde a habilidade de falar. Então não 
desperdice sua vida tentando convencer a levar um livro alguém que não quer o livro, 

         Use sua energia para ajudá-las a avançar em consciência de Krishna. Em outras 
palavras: não desperdice seu tempo.

Carta de Sankirtana: Gostaríamos de conhecer suas realizações a respeito das 
vestimentas para o sankirtana.

Daivi Shakti Devi Dasi: A roupa que usamos, como estipulado por Srila Prabhupada, 
é: para homens, dhotis, kurtas e tilaka; para mulheres, sarees e tilaka. Se falarmos 
apenas sobre as mulheres, Prabhupada deu uma aula em uma ocasião em que ele 
dizia que se pode avaliar a natureza da mulher à partir de suas roupas e da forma que 
arruma seu cabelo.Uma mulher casta reparte o cabelo no meio e, se é casada, usa 
sindoor. Uma prostituta reparte seu cabelo na lateral. 

    Então isso está vindo diretamente de Srila Prabhupada! Moças solteiras podem 
andar com a cabeça descoberta, mas mulheres casadas devem cobrir suas cabeças 
com o saree. Todas estas são instruções dadas diretamente por Srila Prabhupada.

     A razão pela qual seguimos isso é porque essas roupas são um tipo de uniforme 
para os vaisnavas, o que significa que qualquer um que veja essas roupas, como saree, 
dhoti, kurta, porque estão vindo diretamente do mundo espiritual, então algo em seus 
corações reconhece o(a) devoto(a). Então, se são interessadas em vida espiritual, eles 
virão a você. Assim como, se tivermos algum problema, podemos ir a um policial que 
está de uniforme. Ele não precisa se promover ou mostrar alguma placa de que é um 
policial, o uniforme diz tudo.

        Assim, nós, como vaishnavas, se simplesmente usarmos as vestes de um vaishnava, 
algo de dentro do coração de uma pessoa que está buscando vida espiritual vai, 
automaticamente, como um imã, atrair-se pelos devotos e, portanto, é muito importante 
para nós mantermos as tradicionais vestes vaisnavas.

        Contudo, às vezes, quando estamos pregando em lugares onde as vestes vaisnavas 
não são compreendidas por pessoas que estão excessivamente encobertas pelos 
modos da paixão e ignorância, podemos nos ver forçados a nos vestir com roupas 
(ocidentais) conservadoras. 

      Por exemplo, para pregar em países comunistas ou ateístas; mas essas são 
situações diferentes. Porém, sempre que possível, devemos usar tilaka e nos manter 
com vestes tradicionais, pois as pessoas espiritualmente inclinadas virão a você.



Carta de Sankirtana - Abril 14

RESULTADOS

[ABRIL – 2021]

DE SANKIRTANA

RESULTADOS POR TEMPLO LIVROS TOTAL

UF REVI PEQ MD GRD MAHA LIVROS PONTOS

1º Porto Alegre POA 0 791 0 389 40 1220 666,75

2º Florianópolis FLO 0 377 0 267 30 674 421,25

3º Itajaí ITJ 0 320 0 219 44 583 387

4º Curitiba CTB 0 366 1 149 15 531 271

5º Nova Varsana - Três Corações NV - TC 0 165 0 136 4 305 185,25

6º Rio de Janeiro RJ 0 54 0 111 4 169 132,5

7º Restaurante Govinda Belém GOV-BE 0 2 0 4 3 9 10,5

TOTAL 2075 1 1275 140 3491 2074,25
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RESULTADOS INDIVIDUAIS LIVROS TOTAL

UF REVI PEQ MÉD GRD MAHA LIVROS PONTOS

1º Vinaya SriNitay Dasa POA 0 460 0 207 25 692 372

2º Bk. Rafael ITJ 0 275 0 186 38 499 330,75

3º Ekachakra Nitai Dasa FLO 0 182 0 202 18 402 283,5

4º Bk. Franco CTB 0 327 0 127 2 456 212,75

5º Bk. Leandro POA 0 269 0 111 9 389 196,25

6º Sri Gaurangi Devi Dasi RJ 0 54 0 111 4 169 132,5

7º Lakshmana Natha Dasa NV - TC 0 26 0 58 0 84 64,5

8º Sri Gopala Dasa NV - TC 0 87 0 34 3 124 61,75

9º Bk. Paulo POA 0 0 0 47 3 50 53

10º Lilamrta Dasa NV - TC 0 52 0 32 1 85 47

11º Mahananda Murari Dasa ITJ 0 41 0 27 4 72 45,25

12º Bk. Deryck FLO 0 36 0 26 2 64 39

13º Bk. Matheus POA 0 56 0 17 3 76 37

14º Hara Kanta Dasa FLO 0 55 0 11 3 69 30,75

15º Adi Kavi Dasa CTB 0 0 1 11 7 19 25,5

16º Bk. Heric FLO 0 41 0 6 2 49 20,25

17º Bk. João FLO 0 22 0 7 2 31 16,5

18º Boddhana Tattva Dasa FLO 0 17 0 6 2 25 14,25

19º Phalguna Nimai Dasa FLO 0 17 0 8 0 25 12,25

20º Ekachakra Pran Dasa CTB 0 5 0 4 3 12 11,25

21º Restaurante Govinda Belém GOV-BE 0 2 0 4 3 9 10,5

22º
Muralidhara Syamasundara 
Dasa

CTB 0 14 0 5 0 19 8,5

23º Bn. Liz NV - TC 0 0 0 6 0 6 6

24º Bn. Nara NV - TC 0 0 0 6 0 6 6

25º Bk. Talles POA 0 3 0 4 0 7 4,75

26º Bk. Felipe CTB 0 18 0 0 0 18 4,5

27º
Krishna Chaitanya Prasada 
Dasa

CTB 0 0 0 0 2 2 4

28º Tejasvini Vishnupriya Devi Dasi POA 0 2 0 3 0 5 3,5

29º Tungavidya Prema Devi Dasi ITJ 0 1 0 1 1 3 3,25

30º Bk. Adriano FLO 0 0 0 1 1 2 3

31º Bn. Mara ITJ 0 0 0 1 1 2 3

32º Bk. Samuel CTB 0 0 0 1 1 2 3

33º Bn. Madhavi ITJ 0 0 0 2 0 2 2

34º Nitai Karuna Dasa FLO 0 7 0 0 0 7 1,75

35º Bn. Giovanna ITJ 0 1 0 1 0 2 1,25

36º Jahnava Isvari Devi Dasi ITJ 0 1 0 1 0 2 1,25

37º Bn. Soraya CTB 0 0 0 1 0 1 1

38º Bk. Valdecir CTB 0 2 0 0 0 2 0,5

39º Bn. Gabrieli ITJ 0 1 0 0 0 1 0,25

40º Pushpa Dristi Dasi POA 0 1 0 0 0 1 0,25
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 Meu querido Ramesvara Dasa

 
 Por favor aceite minhas bênçãos. Recebi o relatório da BBT 
de Agosto datado de 1 de Setembro de 1974. Obrigado por mandá-
lo, isso me deixa muito satisfeito. Agora, estou melhorando 
minha saúde e logo estarei deixando Vrindavana rumo a Mayapur. 
Essa nova forma de distribuição de livros na América do Sul é 
muito encorajadora. Portanto, imprima amplamente e distribua. 
Assim como os templos grandes podem distribuir facilmente 
mais de 1.000 Isopanisads por dia, então vocês muito facilmente 
vão distribuir 100.000 cópias por mês, então façam isso. 
Eu aprecio muito seu relatório de Sarvabhauma prabhu, que 
distribuiu 138 livros capa-dura simplesmente porque ouviu 
sobre minha carta. Isso é muito, muito bom. Eles são todos 
muito bons, Krishna vai abençoá-los. Esse rapaz imediatamente 
tentou, e Krishna imediatamente respondeu. Então esse 
é o sucesso de sua distribuição de livros. Então se os 
livros são distribuídos nacionalmente, esse é o sucesso 
do nosso movimento. Eu percebi que Além do Nascimento e 
da Morte será reimpresso. Este livro está vendendo muito 
bem. Todos estão ansiosos para saber o que está além do 
nascimento e da morte. Eles acreditam apenas em fantasmas, 
mas eles não sabem que na verdade há outra posição, tatha 
dehantara-praptir, você precisa trocar seu corpo por outro.

 Então, pela graça de Krishna, você está se tornando 
um bom administrador. Então, apegue-se ao serviço a Krishna 
e Ele vai lhe dar mais e mais inteligência e mais e mais 
poder de gerenciamento. Krishna vai ficar feliz e vocês 
também ficarão felizes. 
  Espero que esta lhe encontre em boa saúde. 

  Seu eterno bem-querente,

14/09/1974

Los Angeles, Califórnia 
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RESULTADOS MUNDIAIS DE SANKIRTANA

[ MARÇO 2021]

OS 10 PRIMEIROS PAÍSES

PAÍS PONTOS

1º Índia  175613.10

2º Estados Unidos 66092.45

3º Rússia 45271.25

4º Bangladesh 4868.50

5º México 4463.00

6º Austrália 4330.95

7º Alemanha/Áustria  4151.75

8º Canadá 3852.75

9º Itália  3651.00

10º Nova Zelândia 3369.25

17º Brasil 1548.00

LIVROS DISTRIBUÍDOS  
NO MUNDO

Livros Maha-grandes

Livros Grandes

Livros Médios

Livros Pequenos

Revistas

Assinaturas da BTG

Coleções

99.105

43.205

35.161

163.557

43.477

316

1.287

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

Este Mês

Este Ano

Desde 1965 

386.401

249.973

768.408

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

APRECIAÇÃO

 Eu estava de forma infantil reclamando em minha mente, para 
Krishna: “Como os livros saem e os harinamas acontecem, mas 
não foi nos mostrada nenhuma mágica de Krishna ultimamente?” 

 Nos últimos cinco minutos de sankirtana, uma mulher 
chamada Nancy, com um sotaque meio-inglês, meio-
escocês, observava os cantores com um sorriso simpático. 

 Eu me aproximei dela, e ela disse: “Quando eu era uma criança, víamos esses 
grupos de canto no Reino Unido, e sempre zombávamos deles. Agora, nos meus 
quarenta anos, hoje, estou ficando aqui em Sydney e não consigo fazer nada além de 
aproveitar e apreciar esse canto. É uma sensação de felicidade poder apreciá-lo.” 

 Ela pediu para que eu lhe falasse sobre o porquê de fazermos isso.

 Dei-lhe minha perspectiva: “Geralmente as pessoas estão 
partindo de uma condição externa para a próxima com a esperança 
de apenas um pouco de prazer, mas nós estamos focando em elevar 
nossa consciência. Este cantar nos ajuda a permanecer nesse nível.  
A elevação do caráter não é tão considerada em religiões comuns.” 

 Ela respondeu: “Eu quero ser assim. “ Disse-me que a providência 
acabara de fazer ela ser demitida do emprego, o que fez a espessa 
matrix da ilusão ser mais aparente para ela. Isso estava a atraindo mais 
ao cantar, agora. A seguir há uma foto de Nancy, com suas meninas. 

 Então, Ian veio junto com seu amigo, um ministro em uma Igreja. 
Eles já estavam envolvidos num debate intelectual. Logo que ele viu 
os livros de Srila Prabhupada, ele começou a glorificar Prabhupada 
num discurso muito animado, como se ele tivesse cem mil bocas.. 
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 Relembrando histórias de sua vida na década de 1970, ele disse, “Quando 
o mundo inteiro estava esquecido para a essência dos caminhos espirituais, esse 
guru idoso assumiu a importante tarefa de escrever livros, apenas para mostrar 
para todos o caminho de se oferecer por completo para o amor de Deus. “

 
 O amigo-ministro estava sem palavras, e prometeu que leria o livro. A seguir 
também há uma foto deles.

 
 Quanto a mim, embora eu fosse infantil, Gaura-Nitai responderam 
calorosamente, mostrando como Eles gradualmente direcionam 
as pessoas em Seu caminho, exibindo décadas de paciência. 

 
Seu servo,

 
Radhika Prasad Dasa
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