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EDITORIAL
   

     Os vaishnavas são como árvores dos desejos, capazes de satisfazer os desejos 
de todos, e estão cheios de compaixão pelas almas caídas e condicionadas. 

      

   Assim são os devotos de Krishna: entregando-O indiscriminadamente, eles 
satisfazem os verdadeiros desejos de todos, aliviando as ansiedades das  
almas condicionadas perdidas, desamparadas e iludidas. Estas, afortunadas, 
encontram-nos inusitadamente, seja no caminho do trabalho, num passeio, 
nas compras. Ali mesmo, tais va-ishnavas oferecem-lhes Krishna aberta e 
amigavelmente na forma de Seus santos nomes, da prasada e, principalmente, 
na forma de Seus livros. 

     

    Jaya! Está aí descrita a misericórdia deste movimento de sankirtana, e é 
disso que este periódico trata. Aqui, mensalmente, temos um panorama de 
como a missão de Sri Caitanya Mahaprabhu e Srila Prabhupada funciona na 
prática, através dos resultados da pregação no Brasil e no mundo.

     A presente edição vem leve e jovial. Foi como a descreveu a integrante da 
equipe editorial, mãe Jahnava Isvari. Deve ser porque, na sessão Entrevista, nos 
rendemos às palavras frescas e vibrantes de dois jovens membros da ISKCON 
que estão sentindo na pele e marcando à fogo no coração a essência deste 
movimento: a felicidade e o entusiasmo incomparáveis provenientes do espírito 
de pregação e sacrifício pelo bem-estar espiritual da humanidade. 

       Tais palavras legítimas representam a mais sagrada e ilibada manifestação da 
potência do movimento e da cultura de Srila Prabhupada, e são tão inspiradoras 
que, ao lermos de forma acolhedora e humilde, sentimos vontade de ir às 
ruas pregar, seguindo os passos desses “devotos velhos em corpos novos”. 
Certamente esta é a intenção da Carta de Sankirtana: inspirar os leitores rumo 
à compreensão do humor puro e sincero de Srila Prabhupada, a saber, o do 
espírito de pregação e de distribuição de seus livros. 

                                                                                             Os Editores
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OPINIÃO

Rasarnava Gouranga Dasa 

 Ofereço minhas respeitosas reverências 
aos pés de lótus de Sua Divina Graça A.C. 
Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, que, 
por sua misericórdia imotivada, dedicou toda 
sua energia em traduzir, comentar e compilar 
uma quantidade inacreditável de literatura 
transcendental, que hoje inunda o mundo 
com o conhecimento mais confidencial, o 
conhecimento acerca do serviço devocional 
puro (ananya-bhakti).

 Ofereço minhas reverências aos pés de lótus 
de meu mestre espiritual iniciador e a todos 
aqueles que me inspiram através de seus 
comportamentos, meus mestres espirituais 
instrutores.

 Ofereço minhas reverências a todas as grandes e raras almas que 
apreciam, acompanham e fomentam a distribuição de literatura transcendental, 
a distribuição dos livros de Srila Prabhupada.

 Distribuir os livros de Srila Prabhupada é muito mais do que vender livros 
e “coletar” para manter nossos templos.

 Distribuir os livros de Sua Divina Graça é atirar boias salva-vidas àqueles 
que estão se afogando no oceano de nescidade da vida materialista, e assim se 
tornar o devoto mais querido do Senhor Krishna “priya-krittamah” (B.G.18.68-89)

 Distribuir os livros e os Santos nomes nas ruas é viabilizar que todos 
aqueles que têm contato com a vibração transcendental possam pôr um fim em 
todos os problemas da vida, findar de uma vez por todas o sofrimento da avidya 
(ignorância).

 

       Krishna é tão misericordioso que está nos dando a oportunidade de participar: 
Nimitta-matram bhava - “apenas seja um instrumento”.
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     Não é uma questão intelectual, é completamente transcendental. Cada 
palavra de Srila Prabhupada transborda compaixão, cada linha é dotada com a 
shakti de todo nosso guru-parampara. Portanto, os livros de Srila Prabhupada 
transpassam a plataforma mental, intelectual e o ahankara (falso ego), entrando 
em contato direto com a alma que agora coberta por tantas camadas de matéria 
sutil e grosseira, anseia pela verdade. A verdade é atrativa.

 Este fato torna os livros de Srila Prabhupada inigualáveis e insuperáveis, 
no que diz respeito ao despertar da consciência espiritual, ao despertar do amor 
puro por Krishna.

 Esta Carta de Sankirtana é uma demonstração prática de como os livros 
de Srila Prabhupada foram, são e continuarão sendo a fonte atemporal de onde 
o verdadeiro conhecimento emana.

 Através desta, podemos testemunhar como pessoas de diferentes idades, 
etnias, classes sociais, contextos culturais, etc. foram e são atraídas pela leitura 
e distribuição dos livros de Srila Prabhupada. Testemunhamos também quão 
profundas são as realizações espirituais daqueles que leem e distribuem esses 
livros.

 Muito obrigado aos líderes espirituais que mantêm o sankirtana vivo no Brasil 
e no mundo, criando conteúdo para ser apresentado neste valioso periódico.

 yad yad acarati shreshthas tat tad evetaro janaha | sa yat pramanam kurute 
lokas tad anuvartate: “Qualquer ação executada por um homem importante, é 
copiada pelos homens comuns, e o mundo inteiro procurará imitar os padrões 
que ele estabelecer através de seus atos exemplares.” (B.G. 3.21)

 Todas as glórias à transcendental distribuição dos livros de Srila Prabhupada! 
Todas as glórias ao revolucionário movimento de sankirtana de Sri Chaitanya 
Mahaprabhu!

 Hare Krishna.

 Seu servo, Rasarnava Gouranga Dasa Brahmacari
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“Em realidade, abrimos nossos
templos para facilitar a difusão

de nossos livros para o máximo de 
pessoas possível.”  

Carta a Vamanadeva e Indira, 4/1/1972



Carta de Sankirtana - Maio 7

 Srila Prabhupada:

“Esses livros são tão bons que 
qualquer um que os leia certamente 
irá tornar-se consciente de Krishna. 
Você pode mostrar-lhes o Livro 
de Krishna e pedir-lhes que leiam 
qualquer parte, e se eles gostarem 
do que leram, eles devem comprar. 
Se não gostarem, você irá caminhar 
para outro lugar. Quem pode 
resistir? O Livro de Krishna é tão 
bom que qualquer um irá gostar 
dele. Seja como um livro de contos, 
história ou filosofia ou o que seja. 
Eles certamente serão atraídos. 

Simplesmente depende de sua 
apresentação, então faça isso bem 
que Krishna irá ajudar você.”

 “Esta é bênção de Chaitanya 
Mahaprabhu, que todos nós nos 
tornemos sadhus e preguemos a 
consciência de Krishna. No que diz 
respeito à consciência de Krishna, 
nós temos novos e suficiente 
número de livros, e se os lermos 
cuidadosamente e reproduzirmos 
os significados em nossa própria 
linguagem, esta é a pregação 
perfeita.”

NÉCTAR DA DISTRIBUIÇÃO DE LIVROS
ILIMITADAS FORMAS DE GLORIFICAR OS LIVROS 
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 “Há mérito suficiente em 
nossos livros de modo que, se 
você simplesmente os descrever 
sinceramente a alguém, ele irá 
comprar. Essa arte você deve 
desenvolver, e não a arte de mentir. 
Convença-os a contribuir através de 
sua pregação da Verdade Absoluta, 
não por truques. Este é um estágio 
mais maduro da distribuição de 
livros.”

 “Estou convencido de que 
se você simplesmente glorificar 
Krishna e nossos livros da forma 
mais descritiva possível, qualquer 
um, todos, não importa – mesmo 
um ateu ou algo assim - podem ser 
convencidos de adquirirem (o livro).”

Jadurani Devi Dasi: Eu gosto de 
desafiar a mim mesma. Prabhupada 
escreveu a Karandhara anos atrás 
e o disse para dar aos devotos 
novas experiências desafiadoras 
para os entusiasmar. Eu tento dizer 
coisas novas a novas pessoas a 
cada vez. Quando estou falando 
com as pessoas, abro o Bhagavad-
gita ou o Srimad-Bhagavatam 
em um verso aleatório e o leio em 
voz alta. Às vezes, o verso parece 
não ter conexão com o que está 
acontecendo no aeroporto, mas 
tento dar algum significado ao 
verso para conectá-lo à suas vidas, 
seu trabalho e sua natureza. Então 
eles podem ver como a filosofia se 
relaciona a eles.

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)99111-2667.

 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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     Entrevista com Bhakta Hari e Bhakta Talles

Carta de Sankirtana:  Qual a importância de distribuir livros?

Bhakta Hari: O sankirtana propicia aos leitores dos livros descobrirem sua 
natureza original e assim alcançar a perfeição da vida.

Bhakta Talles: É a coisa mais importante para se fazer neste mundo nos dias 
de hoje. As pessoas estão tão iludidas que não podem perceber sua ilusão. 
Os livros de Srila Prabhupada abrem a percepção delas e impedem que elas 
cometam grandes erros. Elas passam a entender que estão cometendo muitas 
atividades pecaminosas. Certo dia falei com uma moça que me perguntou “será 
que a solução não seria eu me matar?” As pessoas não sabem o que fazer, não 
possuem objetivos ou conhecimento para dirigirem as suas vidas. O sankirtana 
permite que mostremos às pessoas qual é o sentido da vida.

 Bk Hari é de Porto Alegre. Filho dos devotos seniores Gopal Krishna Das (atual 
vice-presidente do templo) e Gopika Kanta Devi Dasi, participa ativamente da ISKCON 
desde o nascimento. Há pouco mais de um ano iniciou um estudo mais intenso do 
Bhagavad-gita Como Ele É, sentindo então grande desejo de tornar-se um brahmacari..

 Bk Talles é natural de Porto Alegre, RS. Conheceu a consciência de  Krishna há alguns 
anos, ao assistir na internet um vídeo sobre o maha-mantra Hare Krishna. Isto o levou a notar 
um exemplar de Um Santo no Século XX em casa, fruto de sankirtana antigo. Com leitura, japa 
e o encontro com um sankirtaneiro na rua, passou a visitar o templo, adotando rapidamente 
a vida monástica. Atualmente também faz sankirtana regular.  

 Bhakta HariBhakta Hari
Bhakta Talles
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Carta de Sankirtana: Quando começou a distribuir livros?

Bhakta Hari: Eu tinha 10 ou 11 anos de idade e acompanhei meu pai, Gopal 
Krishna Dasa Prabhu, no Parque da Redenção em Porto Alegre no evento do 
Seminário e Festival de Sankirtana conduzido na época por Ekacakra Pran 
Dasa Prabhu.

Bhakta Talles: Foi na praia da Joaquina (Florianópolis), acompanhando o grupo 
Harinama Ruci com Mahavishnu Swami Maharaja. 

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

Bhakta Hari: Um dia estava no sankirtana e há cerca de duas horas sem 
distribuir nenhum livro, mas então eu orei para o Senhor Caitanya e depois 
disso a primeira pessoa que eu abordei levou dois livros.

Bhakta Talles: Eu estava fazendo sankirtana com o Prabhu Phalguna Nimai 
Dasa e abordei uma senhora que falou que voltaria em 10 minutos para 
comprar o livro. Estávamos indo embora, mas pedi para o Prabhu Phalguna 
que ficássemos mais 10 minutos para esperar ela voltar. Ele me disse que 
é bem comum as pessoas usarem isso como desculpa, mas que, pensando 
bem, poderia ser que Krishna queria que ficássemos ali mais 10 minutos, pois 
alguma pessoa interessada poderia passar para levar os livros. Quando voltei 
ao local, a primeira pessoa que abordei levou dois livros, confirmando a fala do 
Prabhu Phalguna.

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

Bhakta Hari: É a atividade que Krishna mais gosta. O que eu mais quero é 
abordar alguém que se torne um brahmacari e mais evoluído do que eu, o que 
não é muito difícil.

Bk Talles: Gosto de fazer sankirtana porque abre muito a minha percepção e 
abre também a percepção dos outros. É muito legal ver a pessoa para quem 
você distribuiu os livros ficar muito melhor. Depois que levei os livros para 
minha família, meu pai parou de comer carne, passou a comer só prasada e 
está agora cantando 16 voltas de japa-mala, etc. Também esses dias eu estava 
meio na mental, mas fiz sankirtana e isso me deu muito entusiasmo.

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

Bk Hari: Deve-se ler os livros de Prabhupada para poder falar sobre eles e 
também deve-se orar ao Senhor Caitanya. 

Bhakta Talles: Tem que ter uma boa associação, sair a sankirtana com alguém 
que já faz isso há bastante tempo, e também ter a intenção certa, não ter a 
intenção de lucrar, mas a intenção de realmente ajudar as pessoas que estão 
precisando muito desses livros.
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RESULTADOS

MAIO – 2021

DE SANKIRTANA

RESULTADOS POR TEMPLO LIVROS TOTAL

UF REVI PEQ MD GRD MAHA LIVROS PONTOS

1º Florianópolis FLO 0 0 0 366 52 840 575,5

2º Porto Alegre POA 0 0 0 290 20 778 447

3º Itajaí ITJ 0 0 0 263 24 513 367,5

4º Curitiba CTB 0 0 0 146 15 411 238,5

5º Rio de Janeiro RJ 0 0 0 103 4 164 125,25

6º Restaurante Govinda Belém
GOV-
BE

0 0 0 5 2 12 10,25

TOTAL 0 0 0 1 173 117 2 718 1 764,00
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RESULTADOS INDIVIDUAIS LIVROS TOTAL

UF REVI PEQ MÉD GRD MAHA LIVROS PONTOS

1º Ekachakra Nitai Dasa FLO 0 204 0 276 46 526 419

2º Vinaya SriNitay Dasa POA 0 325 0 183 14 522 292,25

3º Mahananda Murari Dasa ITJ 0 132 0 151 13 296 210

4º Bk. Rafael ITJ 0 87 0 100 10 197 141,75

5º Boddhana Tattva Dasa FLO 0 173 0 74 5 252 127,25

6º Sri Gaurangi Devi Dasi RJ 0 57 0 103 4 164 125,25

7º Bk. Leandro POA 0 75 0 68 4 147 94,75

8º Bk. Franco CTB 0 51 0 60 5 116 82,75

9º Bk. Deryck CTB 0 154 0 37 2 193 79,5

10º Ramamsa Dasa FLO 0 0 0 0 23 23 46

11º Jay Vrindavana Dasa CTB 0 0 0 0 20 20 40

12º Tungavidya Prema Devi Dasi CTB 0 6 0 30 1 37 33,5

13º Bk. Talles POA 0 21 0 18 1 40 25,25

14º Hara Kanta Dasa FLO 0 31 0 14 1 46 23,75

15º Karuna Nitai Dasa FLO 0 40 0 13 0 53 23

16º Phalguna Nimai Dasa POA 0 20 0 12 0 32 17

17º Bk. Hari POA 0 27 0 8 1 36 16,75

18º Muralidhara Syamasundara Dasa CTB 0 22 0 3 4 29 16,5

19º Jahnava Isvari Devi Dasi ITJ 0 4 0 11 1 16 14

20º Restaurante Govinda Belém
GOV-
BE

0 5 0 5 2 12 10,25

21º Ekachakra Pran Dasa CTB 0 6 0 6 1 13 9,5

22º Bn. Gabriella CTB 0 4 0 5 1 10 8

23º Krishna Chaitanya Prasada Dasa CTB 0 2 0 3 1 6 5,5

24º Bn. Soraya CTB 0 4 0 2 0 6 3

25º Bn. Marlene ITJ 0 0 0 0 1 1 2

26º Bk. João FLO 0 5 0 0 0 5 1,25

27º Bk. Matheus POA 0 0 0 1 0 1 1

28º Bn. Rita ITJ 0 0 0 1 0 1 1

29º Bn. Dalva ITJ 0 2 0 0 0 2 0,5

30º Bn. Giovanna ITJ 0 1 0 0 0 1 0,25

31º Bk. José CTB 0 1 0 0 0 1 0,25
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Meu querido Ramesvara,

 
 Por favor, aceite minhas bençãos. Recebi sua carta datada 
de 5 de fevereiro e observei cuidadosamente o conteúdo. Estou 
muito satisfeito em saber de sua crescente distribuição de 
livros, e me dá muito prazer em saber de seu crescente esforço 
para distribuir minha literatura. Através da distribuição 
dessa literatura, nós podemos aniquilar completamente os 
grupos de falsos yogis no mundo. Deste fato, estou certo. 
Portanto, não há necessidade de atacarmos diretamente esses 
charlatões, mas simplesmente pela distribuição desses 
livros, a luz da consciência de Krishna vai prevalecer. 
 

        Fui informado que alguns de meus estudantes não estão 
estudando. Eu não sei se isso se aplica a você ou aos devotos 
sob seus cuidados, mas eu devo reiterar novamente que devemos 
ter aulas de uma hora pela manhã e uma hora pela noite, e 
os devotos também devem cantar regularmente suas dezesseis 
voltas e seguir os princípios. No resto do tempo, eles podem 
sair para distribuir meus livros.  

 

           Então, espero que você faça o necessário a este 
respeito. Novamente, eu devo expressar minha apreciação pelo 
excelente serviço de Sriman Tripurari Prabhu, e também por 
todos os devotos em seu viageiro. Portanto, meu pedido a você 
é para continuar neste caminho com mais entusiasmo. Essa 
é a chave do sucesso. Sempre continue entusiasta e inspire 
outros, e sua vida se tornará gloriosa, e no fim, é certo que 
você voltará ao Lar, voltará ao Supremo.

               Espero que esta lhe encontre em boa saúde,

14/09/1974

Los Angeles, Califórnia 
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RESULTADOS MUNDIAIS DE SANKIRTANA

[ABRIL – 2021]

OS 10 PRIMEIROS PAÍSES

PAÍS PONTOS

1º Índia 248203.25

2º Estados Unidos 56239.55

3º Rússia 37246.00

4º Itália 11584.50

5º Reino Unido 11001.75

6º México 6022.25

7º Austrália 5187.55

8º Japão 4182.75

9º República Tcheca 2981.75

14º Brasil 2074.25

LIVROS DISTRIBUÍDOS  
NO MUNDO

Livros Maha-grandes

Livros Grandes

Livros Médios

Livros Pequenos

Revistas

Assinaturas da BTG

Coleções

132.093

41.217

37.276

 90.407

95.572

370

1.782

Durante o mês de Abril de 2021,  
183 templos reportaram os seguintes 
resultados de distribuição:

Este Mês

Este Ano

Desde 1965 

398,785

1,658,020

565,185,539 

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

PRASADÃO!

É muito importante que os líderes de sankirtana criem estrutura para que 
os devotos que estejam nas ruas façam sankirtana com muito entusiasmo. 
Sankirtana é susukham: executado alegremente!

Por isso, os devotos devem estar bem alimentados, bem descansados, 
nutridos filosoficamente e com um bom sadhana. É dever dos líderes tornar 
tudo isso possível, de maneira a incrementar a distribuição de livros.

Pela graça de Krishna e dos devotos, nos templos em que residi e que resido 
atualmente, meus líderes sempre me deram todo apoio e estrutura. Então, a 
maratona é sempre néctar!

Na primeira foto, de Manohara prabhu no carro, tínhamos pão, bolo, granola, 
etc. Tudo mahaprasadam.

Na segunda foto, temos um banquete. Foi em uma das cidades em que 
fomos fazer sankirtana. A mãe de Ekatma NitaiGoura Prabhu preparou essa 
singela oferenda para Krishna e os devotos. 

A terceira foto é no restaurante Gulab Hari, em São Paulo, quando fizemos 
maratona ali. Recebemos a assistência transcendental da mataji MitraGopi e 
da mataji Nrihari, que nos ofereciam prasadam todos os dias, sempre com um 
sorriso no rosto.

 Prabhupada veio nos ensinar a desfrutar! Vida simples e pensamento elevado!

  Em todas essas maratonas, pela graça de Krishna e desses amáveis devotos, 
nosso grupo ficou nos primeiros lugares de distribuição individual.

 Krishna prasadam ki jay!

 Distribuição dos livros de Srila Prabhupada ki jay!

 Srila Prabhupada patita pavana ki jay!

 Seu servo, 

 Rasarnava Gouranga Dasa Brahmacari, (JPS), ISKCON Porto Alegre.
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