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EDITORIAL

 Enquete: o que lhe vem à mente quando você pensa em “distribuição de livros de 
Srila Prabhupada”, ou “sankirtana”? Reflita por um instante e responda mentalmente, 
ou escreva alguns conceitos e valores que lhe ocorrem. Coisas positivas.  

 Como foi? Conseguiu? A ideia do exercício é estimular a visão otimista e 
respeitosa da distribuição de livros. Mesmo que não tenhamos muita vivência ou fluência 
no universo do sankirtana, o respeito e consciência do valor desta atividade devem 
permear as personalidades espirituais de todos os membros da ISKCON. Isto espelha 
saúde espiritual, individual e coletiva. Principalmente quando se trata de encarar com 
otimismo as dificuldades, pois a superação é a estrada para o crescimento. Como 
dizia Srila Prabhupada: “a vida espiritual pode, às vezes, ser difícil, mas a vida material 
é impossível!” O sankirtana é o “negócio de família” da ISKCON e da BBT, e deve ser 
estimulado, conhecido e, de alguma forma, praticado por todos nesta família, para o 
prazer e glória de Srila Prabhupada. 

 Seguindo tal linha de pensamento, temos aqui, nesta edição, a “Opinião” de um 
grandioso distribuidor de livros e devoto senior, Sridhara Prabhu, decidido a inspirar 
e agitar o Brasil para a pregação com seu entusiasmo e realizações da importância 
do sankirtana em sua vida espiritual gloriosa. Na entrevista, um dos Secretários de 
Sankirtana da ISKCON Brasil, Nityananda Raya Dasa, oferece-nos uma visão ampla 
e elegante desta atividade, destacando-se a importância da leitura dos livros e a 
valorização do papel deles na história do vaishnavismo. Na página 14, a carta de Srila 
Prabhupada a Ramesvara, sobre a primeira maratona, é curiosa e também inspiradora.

 Além disso tudo, não podemos esquecer uma das maiores glórias da Carta de 
Sankirtana de Junho: ela está sendo lida por você em meio à Maratona de Julho! Isto 
mesmo, é maratona! Todas as glórias à maratona! Maratona significa que é momento 
de meditarmos nas glórias dos livros de Srila Prabhupada e no esforço sobre-humano 
que ele empreendeu para produzí-los. 

 A maratona de sankirtana é uma potencial catarse para a ISKCON. O momento 
de renovarmos e reafirmarmos nossos votos de compromisso com o humor de 
Srila Prabhupada, o momento de “sacudirmos a poeira” pessoal e institucional, e 
conquistarmos bênçãos especiais de nosso acharya-fundador e de todo o parampara. 
Quais seus planos para a maratona? Comente, compartilhe, inspire! 

É Maratona!

Os Editores
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OPINIÃO

Sridhara Dasa

 Queridos devotos e devotas, Hare Krishna.

 

 Fui gentilmente convidado pela mataji 
Tungavidya a escrever algumas palavras de 
entusiasmo para esta Maratona de Sankirtana 
de Julho que está se iniciando.

 Sinceramente não sinto que sou a pessoa mais 
apropriada pra essa tarefa, já que atualmente 
não estou tão ativo na distribuição de livros 
como muitos de vocês aqui.

 Sentindo que temos vários outros devotos e devotas muito mais qualificados 
pra isso, a princípio confesso que na minha mente relutei em aceitar o convite, 
mas sendo um atrevido e descarado, resolvi me aventurar. (rsrs)

 Bem, é que, olhando pra trás, vejo o quanto a distribuição de livros fez 
diferença na minha vida.

 Primeiro, por ter me trazido para a consciência de Krishna, pois foi através 
de um sankirtaneiro distribuindo livros nas ruas de São Paulo no ano de 1979 
que pude ser apresentado a Krishna, visitar o templo, dar os primeiros passos 
na consciência de Krishna e finalmente me tornar um devoto, o que ainda estou 
tentando por todos esses anos. (rsrs)

 Depois, a distribuição de livros serviu pra me fazer mais forte na 
consciência de Krishna, pois, ao me ocupar nessa atividade por alguns anos, 
pude ter muitas experiências verdadeiramente transcendentais, que me 
trouxeram muitas realizações e fortaleceram meu vínculo com Srila Prabhupada 
e Krishna - realizações estas que não obtive com nenhuma outra atividade   

Maratona
Os Guerreiros da Luz
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de serviço devocional nas quais me ocupei em toda minha vida de 15 anos 
residindo como brahmacari em um ashrama.

 Finalmente, serviu para cumprir o grande propósito de Srila Prabhupada e 
do Senhor Chaitanya: a propagação da consciência de Krishna, massivamente, 
para resgatar o maior número possível de almas esquecidas de Krishna.

 Não é à toa que Srila Prabhupada dava tanta ênfase à distribuição de livros. 
Quantas são as histórias de pessoas que se conectaram com a consciência de 
Krishna através de um herói ou heroína que estava nas ruas distribuindo esses 
livros nectáreos!

 Muitas almas que, assim como eu e certamente muitos aqui, buscavam 
uma luz, uma saída para seus temores e angústias nessa existência material, e 
que encontraram o maior consolo nas páginas dessa sublime literatura de saber 
transcendental.

 Daí a grande importância dos vaishnavas e vaishnavis se fazerem presentes 
nas ruas para encontrarem-se com tais almas e gentilmente entregar-lhes esses 
livros ou contribuir de alguma forma pra que esses livros e seus ensinamentos 
sejam distribuídos.

 Agora, entrando neste mês de Julho com mais uma Maratona de Distribuição 
de livros, surge uma oportunidade maravilhosa de incremento dessa atividade.

 Então, vamos nessa? Munidos de grande entusiasmo, vamos fazer parte 
deste momento especial. Vamos dar nossa contribuição para que, especialmente 
neste mês de Maratona, a distribuição dos livros de Srila Prabhupada tenha o 
maior incremento possível.

 Seja distribuindo livros diretamente, seja patrocinando os distribuidores, 
seja oferecendo comodidades ou prasadam para eles ou qualquer outra forma 
sugerida pelos líderes da distribuição de livros, vamos todos fazer parte deste 
exército transcendental de “Guerreiros da Luz” dos livros de Srila Prabhupada. 

 Gooourapremanandi!!!

 

 Seu servo, Sridhara Dasa.
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“Fiquei muito feliz em ver como seu templo está 
agora entre os grandes líderes de distribuição de 

livros. Este é um sinal certo de força espiritual, 
porque onde há pregação, lá deve haver vida.” 

Carta a Abhirama, Bombaim, 
9 de Janeiro de 1976
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Srila Prabhupada:

“Penso que é a primeira vez 
na história que tantos livros 
religiosos foram vendidos tão 
popularmente. Quatro mil livros 
em um dia é um resultado 
único. Mantenha-se distribuindo 
o máximo possível, em 
quantidades gigantescas. Esse 
é meu prazer. Nós devemos 
fazer um amplo programa de 
propaganda para a consciência 
de Krishna por distribuir esses 
livros em todos os lugares, ao 
redor do mundo todo.” 

Srila Prabhupada: 

“Você está estabelecendo um 
exemplo muito bom ao sair 
pessoalmente com o grupo 
viageiro. O conceito védico de 
comandante é que ele deve 
estar no fronte de batalha, 
não sentado atrás da linha de 
batalha.”

NÉCTAR DA DISTRIBUIÇÃO DE LIVROS
MARATONAS 

TODO DEVOTO DEVE 
EXPERIENCIAR A DISTRIBUIÇÃO 
DE LIVROS 
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Rohinisuta Dasa: Todos devem 
sair, ao menos por algum tempo. 
Muitas pessoas religiosas têm 
entusiasmo em distribuir sua 
literatura. Então o que falar de 
nós, que temos o conhecimento 
absoluto de Krishna sob a forma 
dos livros de Srila Prabhupada. 
Nossa distribuição de livros 
beneficia não apenas as pessoas, 
mas a nós mesmos, também. 
Mesmo que devotos saiam e 
distribuam apenas poucos livros, 
eles obtêm um gosto nectáreo 
para a consciência de Krishna e 
tanto espírito de pregação que 
eles farão o que quer que fariam 

normalmente com muito mais 
entusiasmo. Ler, cantar, servir e 
associar-se com outros devotos, 
tudo se torna mais intenso e 
extático se nos conectamos à 
distribuição de livros.

Gauri Devi Dasi: Sair a sankirtana 
é o processo para matar a 
mentalidade de desfrute que 
está profundamente enraizada no 
coração. Portanto, a distribuição 
de livros é crucial pois, sem ela, 
os devotos jamais entenderão 
o processo de dar tudo para 
Krishna, e a purificação será 
muito mais lenta.Se todos os 
devotos pudessem participar, ao 
menos um pouco, da distribuição 
de livros, eles se beneficiariam 
muito.

JÁ ENVIOU SEUS RESULTADOS 
DE SANKIRTANA?

Envie-nos seus resultados de distribuição de livros, 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.

UMA VEZ POR SEMANA E
DURANTE AS MARATONAS 
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Carta de Sankirtana:  Qual a importância de distribuir livros?

Nityananda Raya Dasa: Do ponto de vista da tradição, é importante distribuir os 
livros de Srila Prabhupada para possibilitar que inúmeras pessoas se conectem à 
sucessão discipular pelo seu elo mais puro, mais forte e mais relevante no mundo 
moderno, que é o próprio Prabhupada, e sabemos que é por meio do contato com 
um devoto puro (no caso, com as palavras de Prabhupada) que se obtém bhakti.

 Institucionalmente, é importante distribuir os livros de Prabhupada para manter 
viva a memória de que ele é o eterno mestre de todos nós, e para revelar à sociedade em 
geral o escopo da ISKCON, sua origem, tradição, filosofia, teologia, fidedignidade, etc.

  Entrevista com Nityananda Raya Dasa
Nityananda Raya Dasa (Nilson Gontijo) é formado em História, especialista em Filosofia e 
pós-graduando no “Diálogo entre ‘Teologia, Ciência e Humanidades’”. Juntou-se à ISKCON 
em 2004 e, desde então, residiu nos templos de Belo Horizonte, Ashram Vrajabhumi 
e Mayapur (Índia), onde realizou o 1° módulo do curso Bhakti-vaibhava pelo Mayapur 
Institute. Atualmente é facilitador do LAPIDAR BH, colaborador do Clube do Dharma, da 
equipe administrativa da ISKCON BH e da Secretaria de Sankirtana da ISKCON Brasil.
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 Socialmente, é importante distribuir os livros para ajudar a sociedade, por meio 
do oferecimento de um caminho alternativo, para que ela possa progredir rumo a um 
estilo de vida cada vez mais pautado por valores espirituais profundos e verdadeiros, 
até o ponto da revelação da personalidade de Deus, que é uma contribuição única do 
vaishnavismo;

 Do ponto de vista pessoal, é importante distribuir os livros para colaborar com 
o serviço do mestre espiritual, desde que todos os gurus da ISKCON são servos de 
Prabhupada e, assim, satisfazer o desejo de Krishna, que é o propósito do caminho 
de bhakti. Ao se ocupar em distribuir os livros de Prabhupada a pessoa é impelida a 
depender de Krishna para ter sucesso e, por isso, é provável que Krishna se mostre 
a ela em certas ocasiões, fazendo com que ela fortaleça cada vez mais sua afinidade 
por Krishna, sua capacidade de diagnosticar quando Ele intervir em sua vida, e assim 
se torne cada vez mais consciente de Sua personalidade, motivo que a fará ficar cada 
vez mais atraída por Sua pessoa. Além do mais, ao distribuir livros a pessoa tem que 
aprender a transmitir os ensinamentos de Prabhupada para o público, o que faz com 
que ela esteja sempre refletindo e meditando em suas palavras. 

Carta de Sankirtana:  Quando começou a distribuir livros? Qual sua relação com 
o sankirtana ao longo dos anos?

Nityananda Raya Dasa: Comecei a distribuir livros em 2005, com um viageiro 
organizado por Candramukha Swami, Caitanya Gosai e outros, que partiu de Belo 
Horizonte. Na ocasião foi alugado um ônibus e fomos em direção ao Ashram Vrajabhumi, 
onde ficamos hospedados. Diariamente, íamos às ruas para distribuir livros nas cidades 
próximas a Teresópolis/RJ. Quando fui morar na ISKCON de Belo Horizonte em 2007, 
logo o prabhu Lilamrta Dasa veio residir no templo e reviveu a distribuição de livros a 
pedido de Param Gati Prabhu. Desde então, estive envolvido com a distribuição mais 
“intensa” de livros até o ano de 2017, quando retornei ao mercado de trabalho.

 Atualmente participo da distribuição de livros de maneira mais “discreta”, deixando 
livros em ônibus, avião e oferecendo para pessoas interessadas em espiritualidade, 
nos Vedas e na consciência de Krishna com as quais tenho contato.

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

Nityananda Raya Dasa: A primeira vez que distribuí livros na vida aconteceu algo 
interessante. Estava tentando distribuir livros por horas, sem sucesso algum. Sem muita 
experiência com a tradição ou a filosofia, eu estava fazendo aquilo por pura convicção 
de que era a melhor coisa a ser feita naquele momento, e pela inspiração do grupo que 
estava todo dedicado àquela atividade.

 Não acostumado a ficar horas parado num lugar, ao sol, tentando falar com 
pessoas, a mente não demorou a ficar envolta num tipo de “autossabotagem”, sugerindo 
que: “ninguém está interessado nesses assuntos”, “as pessoas estão desconfiadas”; 
“você sabe o que está fazendo com esses livros?”; “desista, não tem problema”, etc. 



Carta de Sankirtana - Junho 11

 Depois de ficar, literalmente, “horas” nessa situação de conflito e tentativas 
infrutíferas, apareceu um mendigo (morador de rua) com aparência miserável e começou 
a ficar perto de onde eu estava. Então minha mente alertou: “agora tem esse mendigo 
aqui e talvez as pessoas não queiram parar por medo dele”. Depois de um tempo 
nessa situação, o mendigo se aproximou de mim e perguntou o que eu estava fazendo 
e, quando eu disse que estava tentando distribuir aqueles livros, ele pediu para ficar 
com um. Assim, ele juntou uns trocados que tinha e levou o primeiro livro que distribuí 
em minha vida. Naquele momento eu entendi que Krishna estava querendo me dizer 
que não cabia a mim decidir quem levaria os livros, eu simplesmente deveria realizar o 
esforço, da melhor maneira possível, em tentar distribuí-los.

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

Nityananda Raya Dasa: Eu diria a essa pessoa para, se possível, ler os livros, 
ter uma relação de apego ao conteúdo deles para, assim, transmitir convicção de 
que aquilo que se está entregando para a pessoa realmente possui valor, e que se 
conhece esse valor. Também aconselharia a conhecer as diferentes modalidades 
em que essa atividade geralmente é realizada e a conversar com pessoas mais 
experientes para aprender com elas. 

 Uma coisa que acho relevante é a pessoa entender como a história do 
Gaudiya-Vaishnavismo está baseada na literatura, desde seu fundamento pelos 
gosvamis de Vrindavana, passando por sua afirmação com Baladeva Vidyabhusana, 
seu reavivamento com Bhaktivinoda, sua apresentação ao mundo com Srila 
Prabhupada, até os dias de hoje. Com isso fica claro o quanto os mestres deram 
importância fundamental à literatura e como ela vem ajudando a moldar a história 
da consciência de Krishna no mundo.
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De maneira geral, as maratonas são períodos especiais, onde 
a ISKCON tem a oportunidade de concentrar suas energias em 
intensificar o serviço de distribuição dos livros de Srila Prabhupada, 
ou sankirtana, diminuindo as outras atividades para que os devotos 
- e mais devotos - possam se dedicar mais a esta atividade tão 
especial ao coração de nosso glorioso acharya-fundador.

Há uma misericórdia maior disponível durante as maratonas, 
e Srila Prabhupada estimulou todos os membros da ISKCON a 
participarem, distribuindo seus livros de alguma forma. 

O que é a Maratona?

Como Participar?
Há inúmeras formas de participar, e o elemento essencial é o 
desejo de satisfazer Srila Prabhupada. Qualquer devoto ou devota 
da ISKCON com conhecimento básico da filosofia, vestimenta 
vaishnava ou ocidental íntegras, livros da BBT Brasil e um pouco 
de disposição para “garimpar” pessoas interessadas pode praticar 
o sankirtana! Vejamos alguns exemplos:  

Pessoa a pessoa: Talvez a mais clássica das modalidades de 
sankirtana. Sozinho ou com alguns amigos devotos, vá a algum 
lugar movimentado e aborde gentilmente os transeuntes, 
explicando rapidamente o conteúdo dos livros e pedindo 
uma contribuição adequada ao custo gráfico e seus custos 
pessoais. Outras modalidades similares são: mesa/banca de 
livros, abordar em mesas de bares, no comércio e de porta em 
porta nas casas.

Vendas pela Internet: As ferramentas e plataformas virtuais 
vieram para ficar, e estão mais fortes do que nunca em tempos 
de pandemia. Mídias sociais, sites entre outros podem ser 
amplamente utilizados a serviço da distribuição dos livros de 
Srila Prabhupada. A dica da BBT Brasil é o Portal Sangita de 
vendas online - sangita.com.br - onde devotos em geral podem 
montar suas lojas virtuais em uma proposta ética e diferenciada 
de e-commerce. 

Patrocínio: Quem não pode distribuir diretamente, pode fazer a 
diferença comprando livros da BBT Brasil e doando-os a quem 
distribui, ou fazer uma doação em dinheiro aos templos que já 
compraram livros da BBT.
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RESULTADOS

[JUNHO – 2021]

DE SANKIRTANA

TEMPLOS E PROJETOS LIVROS TOTAL

UF REVI PEQ MD GRD MAHA LIVROS PONTOS

1º Florianópolis FLO 0  366  0  353  27   746  498,50

2º Porto Alegre POA 0  416  0  368  20   804  512,00

3º Itajaí RJ 0  136  0  128  6   270  174,00

4º Curitiba ITJ  170  0  192  15   377  264,50

5º Rio de Janeiro CTB 0 177 0 82 14   273  154,25

6º Nova Varsana - Três Corações NV-TC 0 21 0 12 2   35  21,25

7º Brasília BRA 1 3 5 3 3   14  12,25

8º Restaurante Govinda Belém GOV-BE 0 6 0 3 1   10  6,50

TOTAL 1 1.295  5 1.141  88 2.529 1.643,25
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INDIVIDUAIS REGULARES LIVROS TOTAL

UF REVI PEQ MÉD GRD MAHA LIVROS PONTOS

1º Ekachakra Nitai Dasa FLO  0  262  0  295  26  583  412,50

2º Vinaya SriNitay Dasa POA  0  258 0 197 10  465  281,50

3º Sri Gourangi Devi Dasi RJ  0  136 0 125 6  267  171,00

4º Bk. Leandro POA  0  103 0 124 4  231  157,75

5º Bk. Rafael ITJ  0  80 0 89 6  175  121,00

6º Mahananda Murari Dasa ITJ  0  76 0 72 8  156  107,00

7º Boddhana Tattva Dasa FLO  0  75  0  44  1  120  64,75

8º Bk. Deryck CTB  0  78 0 41 1  120  62,50

9º Bk. Franco CTB  0  58 0 21 10  89  55,50

10º Bk. Talles POA  0  21 0 28 2  51  37,25

11º
Muralidhara Syamasundara 
Dasa

CTB  0  39 0 16 1  56  27,75

12º Lakshmana Natha Dasa NV-TC  0  21 0 12 2  35  21,25

13º Bk. Hari POA  0  14 0 11 3  28  20,50

14º Jahnava Isvari Devi Dasi ITJ  0  1 0 16 0  17  16,25

15º Hara Kanta Dasa FLO  0  15 0 9 0  24  12,75

16º Gadadhara Pandita Dasa BRA  3  5 3 3 14  12  12,25

17º Phalguna Nimai Dasa POA  0  11 0 6 0  17  8,75

18º Ganapati Dasa FLO  0  14 0 5 0  19  8,50

19º Ekachakra Pran Dasa ITJ  0  2  0  5  1  8  7,50

20º Sri Gopala Dasa CTB  0  2 0 4 1  7  6,50

21º Bn. Eliane POA  0  9 0 2 1  12  6,25

22º Tungavidya Prema Devi Dasi ITJ  0  4  0 5  0  9  6,00

23º Bn. Madhavi ITJ  0  5 0 4 0  9  5,25

24º Bk. Paulo RJ  0  0 0 3 0  3  3,00

25º
Krishna Chaitanya Prasada 
Dasa

CTB  0  0 0 0 1  1  2,00

26º Bn. Rita ITJ  0  0 0 1 0  1  1,00

27º Bn. Mara ITJ 0 2 0 0 0  2  0,50

SUBSIDIADOS LIVROS TOTAL

UF REVI PEQ MÉD GRD MAHA LIVROS PONTOS

1º Restaurante Govinda  Belém GOV-BE  0  6  0  3  1  10  6,50
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 Meu querido Ramesvara Dasa

 
 Por favor, aceite minhas bênçãos. (...) Com grande 
felicidade li seus números da quantidade de livros vendidos 
durante o período de três dias, 22 a 24 de Dezembro de 1972. É 
quase impossível acreditar que mais de 17.100 livros possam ter 
sido vendidos por um único templo em três dias! Isto indica 
para mim que as pessoas estão finalmente se tornando um pouco 
sérias sobre este movimento da consciência de Krishna em seu 
país. Caso contrário, por que eles comprariam nossos livros? 
Mas eles podem ver que nossos rapazes e moças, devotos, são 
muito sinceros e sérios em distribuir a mensagem da consciência 
de Krishna. Eles ficam imediatamente impressionados ao vê-
los e, portanto, apreciam e compram. Isso é único no mundo. 
Talvez sejamos as únicas pessoas sinceras em todo o planeta. 
Pelo menos nossos livros não podem ser vistos em nenhum outro 
lugar.

 Portanto estou muito satisfeito com todos os rapazes e 
moças de Los Angeles e em todo o mundo que estão compreendendo e 
apreciando a qualidade única de nossa literatura transcendental 
e voluntariamente estão saindo para distribuir, apesar de 
todas as circunstâncias difíceis. Só por este esforço eles 
têm a garantia de voltar para casa, de volta ao Supremo. 
(...) Você pode entender que, ao disseminar a propaganda da 
consciência de Krishna em todo e qualquer lugar, vendendo 
livros, fazendo publicidade, jornais, televisão - há tantas 
maneiras de divulgar informações sobre a consciência de 
Krishna - você pode saber que, utilizando nossa energia desta 
forma, dando a todos o acesso à Verdade Absoluta, esta é a 
real compreensão do desejo de servir à humanidade.

 Espero que esta lhe 
encontre em boa saúde.

  

09/01/1973

India 
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RESULTADOS MUNDIAIS DE SANKIRTANA

[ MAIO 2021]

OS 10 PRIMEIROS PAÍSES

PAÍS PONTOS

1º Índia  129583.50

2º Estados Unidos 57324.40

3º Rússia 38515.25

4º Bangladesh 19419.25

5º Itália 5558.00

6º México 4697.25

7º Austrália  4611.60

8º Ucrânia  3685.25

9º Alemanha/Áustria  3137.00

10º Nova Zelândia 3117.50

16º Brasil 1764.00

LIVROS DISTRIBUÍDOS  
NO MUNDO

Livros Maha-grandes

Livros Grandes

Livros Médios

Livros Pequenos

Revistas

Assinaturas da BTG

Coleções

89.958

34.276

33.858

92.121

80.749

0

950

Durante o mês de Maio de 2021,  
182 templos reportaram os seguintes 
resultados de distribuição:

Este Mês

Este Ano

Desde 1965 

330.962

2.005.354

565.532.873

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
DA MARATONA

 Rio de Janeiro, 10 de Julho de 2021, 
maratona! Distribuindo livros na Tijuca, 
uma mulher vê de longe as roupas 
devocionais e se aproxima visivelmente feliz. 
 
 Conversamos, e ela se emociona ao me 
explicar suas ternas lembranças dos encontros 
com os devotos nas ruas quando era pequena. 
Contou que os encontrava acompanhada 
da mãe, que sempre comprava incensos.  
 
 Hoje, ela não exitou em perguntar sobre os 

incensos, ao que respondi, educadamente e aproveitando o clima amigável: 
“nosso trabalho vai muito além dos incensos. Vou lhe mostrar agora a 
ciência que há por trás de tudo o que fazemos.” Mostrei os livros e ela, ainda 
emocionada, escolheu o Veda - Sabedoria Espiritual Para Tempos Difíceis.  
 
 Vendo sua comoção, aproveitei a oportunidade de pregar um pouquinho 
mais: “você sabe por que suas lembranças são tão fortes? A resposta é que 
esta cultura é nossa verdadeira natureza espiritual, e quando nos deparamos 
com essa natureza, isto nos marca profundamente.” Pela graça de Krishna, 
após a conversa ela parece ter ido para casa com suas lembranças fortalecidas.  
 
 Mais uma prova da importância de estarmos nas ruas e de como o 
sankirtana é um trabalho também de longo prazo.  Confiram a foto acima!   
 
 Seu servo, Vinay Sri Nitai Dasa Brahmacari (ISKCON Porto Alegre)

NOSTALGIA TRANSCENDENTAL
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