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EDITORIAL

 Devido aos resultados extáticos da última maratona de julho, o Brasil ganhou 
destaque no relatório da Carta de Sankirtana Internacional. Nas palavras do ministro 
de sankirtana, Vijaya Dasa: “O Brasil está pegando fogo! O gigante está voltando à 
vida novamente. Em Julho, Curitiba teve um grande aumento, 450%, com 1898 pontos. 
Florianópolis aumentou 193%, com 1442 pontos e Porto Alegre aumentou 172%, com 
1642. Brasil estava ocupando o quinto lugar mundial. Continuem, devotos brasileiros!“

 O entrevistado desta edição, Sri Gopala prabhu, certamente contribuiu para o 
aumento estrondoso de Curitiba Mandir, por onde competiu nesta última maratona. 
São vinte anos de distribuição de livros e muitas realizações, que são pincelados na 
seção da entrevista na Carta.

	 Na	seção	Opinião,	Tirtharaj	Dasa	levanta	a	reflexão:	“se	nós	mesmos	não	estamos	
praticando seriamente, qual será a força da nossa pregação?” Daí a importância de 
um bom sadhana não apenas para a própria vida espiritual e da congregação, mas 
para fortalecer o movimento de harinama sankirtana.

 A lembrança dos títulos internacionais, as inundações de livros de Srila 
Prabhupada por todas as cidades e aldeias, as histórias emocionantes de almas 
salvas pelos livros... tudo isso remete ao caráter revolucionário do movimento de 
sankirtana de Sri Chaitanya Mahaprabhu. O que pode-se fazer para manter vivo o fogo 
da distribuição de livros?

 Para nós, portanto, resta quebrar a cabeça para cumpir essa ordem com 
criatividade,	eficácia	e	fidedignidade.		Assim	como	Sua	Divina	Graça	Srila	Prabhupada	
comentou:

 “Agora eles estão sentindo o peso deste movimento. [...] Agora pusemos fogo. Vai 
continuar. Não pode ser detido [...] Nossa campanha de primeira classe é a distribuição 
de livros. [...] Então cantem Hare Krishna e lutem.” (Carta a T. K. Goswami, Vrindavan, 
30/10/1976)

 Continuemos, devotos!

O fogo do sankirtana

Os Editores
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OPINIÃO

Tirtharaj Dasa

 Primeiramente eu gostaria de oferecer 
minhas respeitosas reverências ao meu mestre 
espiritual iniciador e a todos os devotos que me 
instruíram e ainda me instruem na consciência 
de Krishna. 

 Agradeço à Carta de Sankirtana que 
bondosamente me convidou para escrever algo 
para esse artigo. 

 Eu tive a boa fortuna de participar do 
encerramento	da	última	maratona,	e	fiquei	feliz	
de ver tantos novos devotos distribuindo os 
livros de Srila Prabhupada. Naturalmente foi 
uma inspiração para eu voltar a distribuir livros. 

 Comecei a distribuir livros em 2010 e de lá para cá pude participar de 
muitas maratonas e pude ver muitos devotos entrarem e saírem desse grandioso 
serviço e mesmo da consciência de Krishna. Então, olhando para estes novos 
devotos,	para	os	devotos	mais	velhos	e	para	mim	mesmo,	eu	me	pergunto:	“Onde	
cada	um	de	nós	 estará	daqui	 a	 alguns	 anos?”	Não	apenas	 fisicamente,	mas	
principalmente em termos de consciência de Krishna. Então pensei em trazer 
essa	reflexão.	Que	tipo	de	devoto	eu	sou	hoje	e	que	tipo	de	devoto	eu	quero	ser	
daqui a 2, 5 ou 10 anos? Será que vou estar distribuindo livros? Como estará 
minha fé e meu gosto por cantar os santos nomes? Como estará minha fé nas 
Deidades e minha compreensão das escrituras? Como estará minha tolerância, 
empatia e capacidade de apreciar e me relacionar com os devotos em geral? 
Como serão minhas orações e minha relação com Krishna? 

 Só para dar um exemplo: depois de uma das edições do Clube da Japa 
conversávamos sobre como muitos devotos (e nós mesmos) ainda permanecem 
no estágio de nama-aparadha mesmo estando praticando há mais de 20 anos, 
e esse é simplesmente o primeiro estágio do cantar. 

 É muito importante sabermos onde estamos e onde queremos chegar. 
Sabemos	que	nosso	objetivo	final	é	Krishna	prema bhakti, mas esse objetivo pode 
estar um pouco distante para alguns de nós e por isso é importante fazermos 
planos a curto, médio e longo prazo para progredirmos em consciência de Krishna. 

Engrossando o leite -  
A importância de nos  
aprofundarmos na Consciência 
de Krishna. 
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De outra forma seremos nós daqui a 20 anos ainda lutando contra anarthas 
grosseiros e cantando os santos nomes ofensivamente sem muitas realizações. 

	 Mas	por	que	estou	 trazendo	essa	 reflexão	para	a	Carta de Sankirtana? 
Porque o exemplo deve preceder o preceito... Ou seja, se nós mesmos não 
estamos praticando seriamente qual será a força da nossa pregação? E mais 
importante do que isso: como será o nosso futuro em consciência de Krishna? 

	 Assim	como	nos	empenhamos	e	fazemos	planos	materialmente...	“daqui	a	
tanto tempo quero terminar minha graduação, pós-graduação, construir uma casa, 
guardar umas samosas depois do festival, etc.” da mesma forma precisamos fazer 
planos	para	avançar	em	consciência	de	Krishna...	“quero	melhorar	a	qualidade	
da minha japa”,	“quero	terminar	de	ler	o	Srimad-Bhagavatam”,	“preciso	ser	mais	
humilde e apreciativo”, etc. O que posso fazer na prática para alcançar esses 
objetivos? 

 Para concluir eu diria que um bom sankirtaneiro ou um bom pregador é 
antes de tudo um bom devoto, introspectivo e com bom sadhana. 

 Claro que o avanço em consciência de Krishna não depende apenas do 
nosso esforço, é preciso ter a misericórdia dos devotos e de Srimati Radharani. 
Portanto, oro a todos vocês que me abençoem para que eu possa avançar em 
consciência de Krishna e ser um bom instrumento na missão de Srila Prabhupada. 

 Seu servo,

 Tirtharaj Dasa.
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“Sempre se lembre que nosso 
principal negócio é pregar e dis-
tribuir literatura, não importa se 
tivermos que viver embaixo de 

uma árvore.”  

Carta a Narottamananda, 
     Vrindavana 23 de outubro de 1972
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Indranilamani Devi Dasi: Eu 
tenho um mantra básico que 
eu falo a todos; varia um pouco 
de pessoa para pessoa. Eu falo 
coisas	 como,	 “Bhagavad-gita 
é um episódio de uma grande 
história de cinco mil anos. Tem 
um tempo transcendental. É 
estudado nas universidades por 
todo o mundo. Duas dinastias 
estão disputando o trono. 
O melhor guerreiro, Arjuna, 
vê alguns de seus amigos e 
parentes	 no	 lado	 oposto	 e	 fica	
sobrecarregado e decide não 
lutar. Então, o quadrigário, 

Krishna, encorajá-lo a realizar 
seu dever. É muito profundo. 
Esse é o livro da metafísica. 
Eles também discutem yoga 
e meditação. Agora, não se 
preocupe. Não é uma postura 
de yoga. É um processo 
interno que encoraja a olhar 
em nossos corações e trazer 
nossas qualidades espirituais 
naturais. Isso é ciência da 
autorrealização. Eles também 
falam sobre bom e mau karma, 
e esse livro explica como parar 
com tudo isso espiritualizando 
suas atividades, pensamentos 

NÉCTAR DA DISTRIBUIÇÃO DE LIVROS
ILIMITADAS FORMAS DE GLORIFICAR OS LIVROS 
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e palavras. Isso ensina como 
alcançar a auto-satisfação 
elevando a consciência na vida 
para maiores dimensões que 
dormir, comer, trabalhar e pagar 
o aluguel. Isso ensina a ciência 
da alma - que não somos o corpo 
- e quando nós realizamos isso, 
então as misérias das doenças, 
velhice e morte não nos afetarão 
mais. Fala sobre como nós 
devemos ver a alma no coração 
de todos, sem discriminar por 
causa da cor da pele que temos, 
ou de qual nação viemos, ou qual 
é nosso status social. Existem 
tantas coisas maravilhosas, mas 
se eu te falar de todo o livro, 
você vai perder seu vôo. Se há 
algum livro que você deve ler 
antes de morrer, é este. Uma 

coisa mais, e lhe deixarei ir.” 
Eu mostro a eles meu crachá e 
falo,	“Sou	uma	voluntária,	e	nós	
também distribuimos alimentos, 
educação e aconselhamento, 
então estamos pedindo por 
doações para aumentar nossos 
projetos e cubrir os custos dos 
livros. Por favor, ajude-nos 
hoje” Eu sorrio tão docemente 
quanto consigo. Se eles dão 
uma grande doação, lhes dou 
mais livros. Sempre enquanto eu 
estou	 apresentando	 o	 livro	 fico	
entusiasta e expressiva - isso 
ajuda a capturar sua atenção. 
Também sorrio muito, porque 
todos se atraem por alguém que 
é feliz. Sorrir do coração é um 
bom jeito de atraí-los e vencer 
suas dúvidas.

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.
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Carta de Sankirtana:  Qual a importância da distribuição de livros?

Sri Gopal Dasa: Os livros são o coração de Srila Prabhupada, e distribuí-los faz 
parte da missão de Sua Divina Graça. Ele veio aqui com esses livros e nós devotos 
devemos	distribuí-los.	Ele	pede:	“Se	você	realmente	me	ama,	distribua	meus	livros”.

Carta de Sankirtana: Quando começou a distribuir livros?

Sri Gopal Dasa: Comecei em Recife, onde distribui por um bom tempo. Ainda 
como brahmachari,	fiz	sankirtana em São Paulo com Jay Gokula Prabhu. Após, fui 
para Campo Belo (SP), juntamente com SS Dhanvantari Maharaja. Fazem mais de 
20 anos. Não lembro exatamente de todo o período, porém lembro que era muito 
extático. Nós, devotos, fazíamos muitos Bhagavad-Gitas nos ônibus. Recentemente, 
vim para Curitiba com Satru Nasana Prabhu e pude distribuir livros nessa maratona.

  Entrevista com Sri Gopal Dasa
 Sri Gopal rendeu-se em Recife, 1986. Inicialmente ajudava na 
cozinha até começar a sair a sankirtana, pouco tempo depois. Serviu como 
distribuidor de livros em São Paulo e posteriormente integrou o grupo 
de sankirtana de Campo Belo, administrado por SS Dhanvantari Swami. 
Atualmente, Sri Gopal Prabhu tem feito sankirtana nos templos do Sul.
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Carta de Sankirtana: Gostaria de contar-nos alguma história especial que tenha 
acontecido enquanto distribuía livros?

Sri Gopal Dasa: Uma vez eu estava no Rio de Janeiro fazendo sankirtana, era maratona 
de	dezembro,	de	final	de	ano,	e	eu	não	sabia	pra	onde	ir,	porque	estava	chovendo	
muito nesse dia. Eu pensei em ir para a rodoviária porque tem cobertura lá. Estava 
com livros grandes: Livro de Krishna, Bhagavad- Gita, Ciência da Autorrealização 
e não estava saindo na rodoviária também. Então orei a Krishna. As pessoas não 
estavam levando os livros, não era para elas.. Procurei outro lugar, então fui pra um 
shopping e começou a sair os livros. Neste dia encontrei uma senhora que desceu 
de	seu	apartamento	para	me	encontrar.	Quando	viu	a	foto	de	Srila	Prabhupada	no	
livro	ela	reconheceu.	Fiquei	impressionado.	“Foi	esse	mesmo	da	foto?”,	perguntei.	
Ela disse que foi. Os devotos estavam recebendo Srila Prabhupada no aeroporto 
nos Estados Unidos. Ela levou os livros e deu uma boa doação por eles. Noutra vez, 
em São Lourenço, havia uma senhora muito estressada, sem acreditar em nada. 
Quando	conversamos,	ela	desabafou:	não	acreditava	nas	igrejas,	no	papa...	então	
puxei o Bhagavad-Gita e pedi uma doação, dizendo que este livro iria ajudar. Ela me 
falou que tinha um Bhagavad-Gita que adquiriu no Rio de Janeiro, mas que sumiu na 
mudança. Então ela felizmente adquiriu livros e deu uma boa doação.

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

Sri Gopal Dasa: O que me inspira a distribuir livros é o cantar da japa e o esforço de 
Srila Prabhupada. Ele nos mostrou, ele veio com os livros dentro de um navio cargueiro... 
A presença de Srila Prabhupada. Às vezes, em minha vida, acontecem coisas que me 
afastam da distribuição de livros, que é tão importante. Me vejo doente quando não saio 
às ruas. Tudo acontece nas ruas.

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

Sri Gopal Dasa: Aconselho a se associar bem com os devotos, cantar uma boa 
japa e sair às ruas. Meu guru maharaj, SS Hridayananda Dasa Goswami, diz que o 
sankirtana é divertido, como uma Disneylândia, pode-se brincar com as pessoas... 
Ajuda a sair da mental.. Não só isso, ele incentivou muito a distribuição de livros no 
Brasil. Tem a Carta de Sankirtana que também dá inspiração, ver os resultados dos 
devotos...	Devemos	pensar	que	está	na	hora	de	salvar	o	Brasil.	Devemos	confiar	que	
os livros vão pra pessoa certa no momento certo.  Distribuir sem apego.
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RESULTADOS

[AGOSTO – 2021]

DE SANKIRTANA

TEMPLOS E PROJETOS LIVROS TOTAL

UF REVI PEQ MD GRD MAHA LIVROS PONTOS

1º Curitiba CTB 0  217  0  294  27   538  402,25

2º Porto Alegre POA 0  202  0  183  12   397  257,50

3º Florianópolis FLO 0  81  0  173  19   273  231,25

4º Itajaí ITJ 0  112  0  125  14   251  181,00

5º Rio de Janeiro RJ 0 22 0 31 0   53  36,50

6º Belém BEL 0 14 0 11 3 28 19,50

7º Ceará CE 0 0 0 2 4 6 10,00

8º Franco da Rocha FR 0 0 0 1 1 2 2,25

TOTAL 0  648  0  820  80 1 548 1 140,25
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INDIVIDUAIS REGULARES LIVROS TOTAL

UF REVI PEQ MÉD GRD MAHA LIVROS PONTOS

1º Vinaya Sri Nitay Dasa POA  0  178  0  146  8  332 206,50

2º Ekachakra Nitai Dasa FLO  0  46 0 100 18  164 147,50

3º Bk. Franco CTB  0  36 0 112 7  155 135,00

4º Bk. Rafael ITJ  0  74 0 85 8  167 119,50

5º Bk. Valdecir CTB  0  119 0 79 4  202 116,75

6º Bk. Deryck CTB  0  33 0 60 5  98 78,25

7º Boddhana Tattva Dasa FLO  0  24  0  49  1  74 57,00

8º Mahananda Murari Dasa ITJ  0  32 0 30 5  67 48,00

9º Bk. Paulo RJ  0  22 0 31 0  53 36,50

10º Muralidhara Syamasundara D CTB  0  13 0 24 4  41 35,25

11º Tungavidya Prema Devi Dasi CTB  0  1 0 11 4  16 19,25

12º Bk. Heric FLO  0  4 0 14 0  18 15,00

13º Rasarnava Gouranga Dasa POA  0  2 0 14 0  16 14,50

14º Bk. Talles POA  0  3 0 7 2  12 11,75

15º Bk. Hari POA  0  10 0 7 1  18 11,50

16º Hara Kanta Dasa FLO  0  3 0 8 0  11 8,75

17º Krishna Chaitanya Prasada D CTB  0  6 0 3 2  11 8,50

18º Harisvari Devi Dasi CE 0 0 0 2 3 5 8,00

19º Bn. Giovanna ITJ  0  1 0 5 1  7 7,25

20º Manohara Saciputra Dasa POA  0  0  0  4  1  5 6,00

21º Bk. Rafael CTB  0  3  0  3  0  6 3,75

22º Pushpa Dhrsti Dasi POA  0  8 0 1 0  9 3,00

23º Sri Gopal Dasa CTB  0  4 0 2 0  6 3,00

24º Jahnava Isvari Devi Dasi ITJ  0  3  0 2  0  5 2,75

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

26º Bn. Madhavi ITJ  0  1 0 2 0  3 2,25

27º Bk. Brandon POA  0  0 0 2 0  2 2,00

28º Bn. Pamela CTB  0  0 0 0 1  1 2,00

29º Bn. Gláucia CE 0 0 0 0 1 1 2,00

30º Subhadra Dasi FLO  0  4 0 1 0  5 2,00

31º Bn. Mara ITJ 0 1 0 1 0  2 1,25

32º Phalguna Nimai Dasa POA 0 1 0 1 0  2 1,25

33º Bn. Denise POA 0 0 0 1 0  1 1,00

34º MurariPu Dasa FLO 0 0 0 1 0  1 1,00

35º Chaitanya Lila Dasa CTB 0 2 0 0 0  2 0,50

INDIVIDUAIS SUBSIDIADOS LIVROS TOTAL

UF REVI PEQ MÉD GRD MAHA LIVROS PONTOS

1º Restaurante Govinda Belém BEL  0  14  0  11  3  28 19,50
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 Meu querido Tamal Krishna Goswami:
 Por favor, aceite minhas bênçãos. Recebi sua 
carta de 8 de outubro de 1974 e anotei o conteúdo. 
Sua carta foi enviada de Bombaim, mas a carta de 
Ramesvara não foi anexada.
 Com relação ao sankirtana e à distribuição de 
livros, ambos devem continuar, mas a distribuição 
de livros é mais importante. É brihat kirtana. 
No aeroporto de Tóquio, um menino veio até mim 
perguntando se poderia falar comigo. Eu disse que 
sim, e então ele me perguntou “Swamiji, de onde você 
tira todo esse conhecimento em seus livros?” Claro 
que é o conhecimento de Krishna, não meu. Mas o 
efeito está aí. Portanto, para um kirtana mais amplo, 
a distribuição de livros é melhor. A distribuição de 
livros também é kirtana.
 Quanto a fazer centenas de grupos de viajeiros, 
sim, por favor, faça isso na medida do possível.
 Espero que esta lhe encontre em boa saúde.
 Seu eterno bem querente,

23/10/1974

Brooklin 
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RESULTADOS MUNDIAIS DE SANKIRTANA

[ JULHO 2021]

OS 10 PRIMEIROS PAÍSES

PAÍS PONTOS

1º Índia  174926,30

2º Estados Unidos 70822,70

3º Rússia 30572,00

4º Bangladesh 18832,75

5º Brasil 8492,60

6º Ucrânia 6084,25

7º México  6073,00

8º Alemanha/Áustria 4059,00

9º República Tcheca  3954,75

10º Japão 3865,75

LIVROS DISTRIBUÍDOS  
NO MUNDO

Livros Maha-grandes

Livros Grandes

Livros Médios

Livros Pequenos

Revistas

Assinaturas da BTG

Coleções

100.014 
43.511

36.565

129.910

83.284 

317

1.540

Durante o mês de Julho de 2021,  
192 templos reportaram os seguintes 
resultados de distribuição:

Este Mês

Este Ano

Desde 1965 

395.186

2.788.265

566.323.997

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

 Era dia de sankirtana em Florianópolis. Bhakta 
Leandro estava dirigindo e eu estava na carona.

 Era preciso abastecer o carro, mas não o 
fizemos	 logo.	 O	 devoto	 acabou	 pegando	 um	
desvio e nos afastamos demais de qualquer 
posto. Ficamos sem gasolina, num aclive e mal 
podíamos soltar o freio de mão.

	 Conseguimos,	 com	 muita	 dificuldade,	
estacionar de ré, na descida, numa guia. Nisso, 
passou o guardinha que nos falou que o carro 
não	poderia	ficar	naquela	situação.

 A única alternativa era coletar para conseguir 
buscar a gasolina. Então fomos em algumas     
casas comerciais ali mesmo, sem  nenhum 
sucesso. Voltamos até o carro e para não 
sermos multados, tentamos ocupar uma 
outra vaga. Descendo a ladeira, apareceu um 
devoto sênior, que andava afastado desde a 

época	que	ainda	não	havia	templo	em	Florianópolis,	que	gritou	para	nós:	“Estão	
precisando de alguma ajuda?” Expliquei a situação e convenci a levar um livro 
para que nós pudéssemos abastecer. Ele disse que tinha todos os títulos, exceto 
o Transcendência, que levaria com o intuito de nos ajudar.

 Já conseguido o lakshmi, o problema era conseguir um vasilhame para 
buscar a gasolina no posto, o qual o devoto jurava que tinha no carro. Ao procurar, 
notou que havia esquecido o vasilhame no templo, onde ele foi buscar a pé. 

 Assim, ele voltou com combustível e pudemos abastecer, enquanto 
conversávamos  como Krishna sempre ajuda quem presta serviço a Ele.

 Boddhana Tattva Dasa
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