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EDITORIAL
 Hare Krishna, queridos devotos!

 Todas as glórias a Srila Prabhupada!

 Estamos em mais uma edição da Carta de Sankirtana, sempre voltada para 
glorificar os livros de Srila Prabhupada e seus distribuidores, compartilhar os 
passatempos inusitados e místicos que este serviço nos propicia, incitar a competição 
saudável entre os estados, templos e indivíduos envolvidos e semear o desejo de 
distribuição de livros no coração de todos,

  Esta edição mostra maturidade na visão de dois grandes sankirtaneiros: um 
deles, nosso entrevistado, um dos pioneiros do movimento no Brasil, Rasananda Dasa, 
exibindo grande convicção de que não há melhor ocupação para satisfação de Srila 
Prabhupada e para nosso benefício espiritual; e Ekachakra Nitai Dasa, brahmachari 
sempre fixo neste glorioso serviço, que não nos deixa esquecer nossa impagável 
dívida com Srila Prabhupada por sua misericórdia imotivada conosco, entidades vivas 
sofredora de Kali yuga.

 Srila Prabhupada nos diz:

 “Estes livros e revistas são as nossas mais importantes armas de propaganda 
para derrotar a ignorância do exército de maya e quanto mais nós produzimos tal 
literatura e vendemos profusamente por todo o mundo, mais nós devemos liberar 
o mundo do curso do suicídio. Então seu trabalho é o mais importante trabalho de 
pregação. Que Krishna lhe abençoe mais e mais. Obrigado por me ajudar desta 
maneira”.

 Portanto, é de suma importância que a Carta seja divulgada como forma de 
propaganda da distribuição dos livros de Srila Prabhupada.

 Aproveitem o néctar e compartilhem!

Os Editores
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OPINIÃO

Ekachakra Nitai Dasa

 Todas as glórias aos devotos reunidos! Todas as 
glórias a Srila Prabhupada, o oceano de misericórdia 
que veio inundar o mundo com o movimento de 
sankirtana do Senhor Gouranga!

 Muito bondosamente Chaitanya Mahaprabhu vem a 
este mundo e dá a todos a oportunidade de participar 
de Seus eternos passatempos no canto congregacional 
e também na distribuição dos livros de Srila Prabhupada, 
que também são kirtana.

 Portanto, é dever de cada um de nós, seguidores de 
Sua Divina Graça A.C Bhaktivedanta Swami Prabhupada, 
levar esta mensagem adiante e trabalhar de maneira 
unida em cooperação com os devotos para este grande 
propósito de inundar o mundo com esses livros.

 Srila Prabhupada nos disse que não poderíamos pagar nossa dívida para com ele, 
porque ele está nos entregando Krishna, mas, se quiséssemos retribuir de alguma maneira, 
deveríamos distribuir seus livros, que são lei para os próximos 10 mil anos de Kali yuga.

 

 Devemos sempre estar muito agradecidos pela grande misericórdia de estarmos 
recebendo esse conhecimento passado pelos acharyas, que são grande fonte de inspiração, 
para que também possamos nos esforçar ao máximo em servir.

 Através do grande esforço dessas grandes almas estamos recebendo este 
valioso tesouro da consciência de Krishna, e é uma grande misericórdia podermos nos 
ocupar nesta atividade de pregação, para nossa purificação e para poder beneficiar a 
todos que sofrem devido a falta de compreensão espiritual.

 

 Seu servo, Ekachakra Nitai Dasa.
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“Publique livros, distribua amplamente, e 
esse vai ser o melhor serviço de pregação. 

O que sua pregação de três minutos vai 
fazer? Mas se eles comprarem um livro, 

isso pode mudar suas vidas.”  

Carta a Bhagavan Dasa, 
      Vrindavan, 5/11/1972
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Haripada Dasa: Para os hippies eu digo 
que drogas e álcool lhes trazem prazer 
agora e sofrimento depois; a verdadeira 
felicidade vem da paz interior com Deus 
-mas nós somos livres para nos degradar 
ou nos elevar. A respeito de distribuir 
para mulheres, senhoras mais velhas são 
menos na paixão e melhor estabilizadas 
financeiramente que moças mais novas. 
Eu as abordo não para um melhor lucro, 
mas para engajá-las em serviço devocional 
antes de elas abandonarem seus corpos. 
Com moças novas você deve ser estrito 
e autoritário; frivolidade é perigosa e faz 
você perder concentração e poder mental. 
Para diretores de escritório e profissionais 
eu distribuo muitas coleções na rua. 
Eles gostam de elogios e apreciação - 
diga a eles que eles são elegantes e de 

aparência saudável e que eles vão gostar 
de nossos livros porque eles têm bom 
gosto. Eu apresento os livros em maiores 
detalhes. Eu menciono o propósito da 
vida humana e falo sobre história, arte, 
cultura, filosofia, ou yoga, porque alguns 
assuntos sempre atraem seus interesses. 
Profissionais gostam de ouvir, “Você está 
sempre ocupado, o que causa estresse, e 
esses livros vão lhe ajudar a relaxar e achar 
paz interior, o que o dinheiro não pode 
comprar”. Para pessoas mais velhas eu 
falo, “Esse livro é dedicado a você. Nossos 
últimos anos devem ser para indagar 
sobre Deus e nosso destino depois de 
abandonarmos o corpo”. Os mais velhos 
gostam quando você os fala que eles são 
novos ou que parecem ter dez anos a 
menos do que realmente têm. Eles sempre 

NÉCTAR DA DISTRIBUIÇÃO DE LIVROS
ILIMITADAS FORMAS DE GLORIFICAR OS LIVROS 
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concordam em levar um livro. Você deve 
ser amável com eles e encorajá-los, e eles 
ficam muito gratos. Alguns dizem, “Eu já 
tenho muitos livros que eu não leio.” E eu 
respondo, “Você não os lê porque eles 
chateiam você. Esses livros não têm nada 
a ver com sua autorrealização. Eles lidam 
com assuntos irrelevantes, temporários, 
que saíram de moda. Mas um bom livro é 
aquele que é sempre relevante e pode lhe 
dar algo que não deixa você cansado.”

Gita-govinda Dasi: Antes de eu ser iniciada 
eu ouvi um devoto dizer que o Srimad-
Bhagavatam é tão brilhante quanto o sol. 
Então eu digo isso no sankirtana: “Esse livro 
é tão brilhante quanto o sol” e de repente eu 
começo a distribuir muitos livros. Então nós 
temos que dizer algo sobre os livros. Isso 
é um ponto importante. Pode ser apenas 
uma ou duas linhas. “Você leva esses livros 
para a casa, e sua casa se torna um lugar 
sagrado.” “Apenas leia uma linha desse 
livro, e sua vida se tornará bem-sucedida.” 

“Esse conhecimento é confidencial. É de 
cinco mil anos atrás.” “Esses livros são a 
enciclopédia do universo. Eles descrevem 
a criação, os planetas celestiais e infernais, 
reencarnação, karma, e vários tipos de 
yoga.” “Os pêlos do seu corpo vão ficar 
de pé quando você ler esse livro. Você 
pode encontrar todas as respostas de 
todas as questões que você pode pensar.” 
“Esse livro é a medicina para todo tipo de 
doenças.” Eu não uso as mesmas falas 
sempre - eu não posso listar todas. Uma 
vez, eu conheci alguém, e não importava 
como eu explicava os livros para ele, ele 
hesitava. Eu disse, “Krishna explica no 
Bhagavad-Gita que sua mente pode ser 
seu maior inimigo ou seu melhor amigo. 
Agora você está deixando sua mente lhe 
arrastar para baixo. Depende apenas de 
você.” Então ele decidiu levar o livro.

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?

Rasananda Dasa: É impossível avaliar o quão a distribuição dos livros de Srila 
Prabhupada é, não só importante, mas essencial para toda a humanidade. 
Vivemos na era de Kali, uma era onde as pessoas têm pouca duração de vida, são 
preguiçosas, briguentas, desafortunadas, desvirtuadas e sempre perturbadas. Os 
livros de Prabhupada são como o farol que ilumina e iluminará a humanidade por 
toda uma eternidade. Em um universo onde o encontro da perfeição é obtido após 
milhares e milhares de nascimentos executando austeridades, piedade e caridade, 
nesta era de Kali tornou-se possível simplesmente por se tocar e distribuir os livros 
de Prabhupada. Por se ler uma linha sua vida se tornará perfeita.

 Alcançar a perfeição da vida humana é possível através de sadhana-siddhi, ou 
a perfeição através da seriedade em se seguir regras e regulações. Então surgirá a 
pergunta: Quem nesta era Kali, onde as pessoas são preguiçosas, irá alcançar esta 
perfeição pela execução perfeita das regras e regulações de bhakti? A perfeição 
da vida se torna impossível nesta era de Kali. Porém, pode-se alcançar a perfeição 

  Entrevista com Rasananda Dasa
Rasananda Dasa é um dos pioneiros do movimento Hare Krishna no Brasil. Ele 
ingressou com 25 anos em Nova Gokula e se tornou conhecido por apresentar 
de uma forma clara e objetiva o siddhanta vaishnava, administrando templos e 
viajando extensivamente. Hoje ele apresenta a consciência de Krishna através 
de seus Podcasts e apresentações na mídia.
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da vida através de kripa-siddhi. O que é esta kripa-siddhi? É a misericórdia do devoto 
maha-bhagavata. Simplesmente por sua compaixão e bondade ele planta a semente 
de bhakti no coração das pessoas desafortunadas desta era. Bhakti é independente e 
somente através daqueles que a possuem poderemos alcançar a perfeição do serviço 
devocional. Esta kripa, compaixão é revelada pelo maha-bhagavata. Esta compaixão é 
derramada através dos livros de Prabhupada. 

 Dos milhares e milhares de devotos e devotas que obtiveram a semente da bhakti 
no coração iremos encontrar que esta semente injetada foi possível somente por se 
lerem as palavras impressas nos livros de Prabhupada. Desde o bhakta mais neófito ao 
praticante mais elevado na consciência de Krishna, encontraremos que todos entraram 
em contato com os livros de Prabhupada.

 Prabhupada nos inspirou a escrevermos livros e nossas realizações. E certamente 
por escrevermos livros nossas realizações se expandirão e revelarão novos horizontes 
em nosso caminho de volta ao lar. Porém, nossas palavras escritas irão injetar bhakti 
no coração dos leitores? Que influência poderemos exercer no coração das pessoas 
se estamos desprovidos de bhakti? 

 Não devemos nos sujeitar a ignorância de que nossas palavras e escritos, 
possuem a mesma potência ou darão os mesmos resultados que as palavras e escritos 
impressos nos livros de Prabhupada. Os livros de Srila Prabhupada são únicos e a 
única chave que abrirá as portas de bhakti, devoção a Sri Sri Radha Krishna. Somos 
simplesmente um instrumento na missão de Prabhupada. Por ele a semente de bhakti 
será espalhada e germinada. Esta é a importância maior da distribuição dos livros de 
Prabhupada.

 O controle de nossos sentidos, tolerância e humildade somente é possível através 
da experiência de se sair às ruas e distribuir os seus livros. Em nossa zona de conforto 
em nossas casas, quartos e facilidades, como poderemos medir o quão tolerantes e 
humildes somos? A resposta para testarmos nossa humildade e tolerância é o quanto 
podemos estar nas ruas executando a ordem do mestre espiritual. Sankirtaneiros e 
sankirtaneiras submetem-se aos calor e frio, aos insultos e arrogância, às exigências 
da mente e do corpo. Esta é a grande importância de se sair e distribuir livros. Somente 
assim poderemos medir nosso grau de tolerância e humildade. Somente os distribuidores 
de livros experimentam o sabor da consciência de Krishna como ela é. Somente a eles 
e a elas, àqueles que saem as ruas, se revela o misticismo da consciência de Krishna. 
Somente nas ruas se pode experimentar a magia da consciência de Krishna.

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

Rasananda Dasa: Eu gostaria de compartilhar com nossos leitores uma experiência 
única (entre outras) que tive ao distribuir os livros de Prabhupada. Isto foi nos princípios 
dos anos 80. Em uma época onde o Brasil Yatra estava fervendo cheio de vigor. Onde 
existia uma compreensão das instruções de Prabhupada valorizando a competição 
pura. Estava eu, e na época Ravanari Prabhu, nas vésperas do Natal distribuindo livros 
na rodoviária de Blumenau, Santa Catarina. Naquele dia distribuí aproximadamente 
700 livros médios, o livro era “Perguntas Perfeitas, Resposta Perfeita”. Não havia local 
aonde você não visse este livro nas mãos das pessoas. Os livros saiam como pães 
quentes. Tínhamos um grande problema e obstáculo, o fiscal. Um “demônio” que não 
tolerava nos ver distribuindo os livros. Durante todo o dia nos esquivávamos dele e ele 
tentava nos caçar a qualquer custo. Víamos como ele estava irritado, pois embora ele 
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visse que os livros estavam por todas as partes ele não conseguia nos alcançar. 
Aconteceu que eu subi em um ônibus e todas as pessoas levaram o livro. Ao descer do 
ônibus deparei com Ravanari Prabhu que estava em estado de choque e boquiaberto. 
Parecia que ele ia ter um ataque cardíaco. Eu o balancei e perguntei o que estava 
acontecendo. Ele voltou a seus sentidos e me disse em choque: “Você não vai acreditar. 
Você estava falando o mantra, fazendo a apresentação dos livros, quando o fiscal entrou 
no ônibus a sua procura. Enquanto você falava o fiscal foi até o final do ônibus a sua 
busca e desceu sem perceber a sua presença!” Em outras palavras, o próprio Senhor 
Krishna com Suas energias inconcebíveis encobriu o fiscal fazendo com que ele ficasse 
cego com a minha presença. Isto me mostrou que quando estamos absortos e nos 
esforçando para satisfazer o desejo do mestre espiritual coisas inconcebíveis podem 
acontecer. Experiências que nunca poderemos experimentar enquanto estamos em 
nossas zonas de conforto. 

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

Rasananda Dasa: Nossa inspiração em distribuir os livros de Prabhupada deve vir 
da compreensão de sua missão. Não é um segredo para nós, seus seguidores, que a 
impressão e distribuição de seus livros eram a sua vida e alma. Hoje já não distribuo 
os livros como fazia em minha juventude, mas mantenho comigo a certeza de sua 
missão e gostaria de ter as bençãos de todos os leitores aqui para que até meu último 
suspiro eu tenha esta convicção de que nossa existência é para participar da missão 
de Prabhupada de imprimir e distribuir seus livros. Seja por sairmos diariamente às 
ruas, ou dando nossa contribuição para que a chama da distribuição dos livros nunca 
se apague.

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

Rasananda Dasa: Como Prabhupada nos ensinou, o cantar dos Santos Nomes só é 
possível para aqueles que são mais humildes que a palha na rua e mais tolerantes que 
uma árvore. E somente sankirtaneiros experimentarão este desafio por participarem da 
distribuição dos livros, experimentando diariamente, ou quase diariamente situações 
adversas. Desta maneira reforço aqui a ordem de Srila Prabhupada. “Se você quiser 
me satisfazer distribua meus livros. Distribua meus livros. Distribua meus livros.”

Da esquerda para a direita

Cahandramukha Svami

Rasananda Dasa

Mahavira Dasa
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RESULTADOS

[SETEMBRO – 2021]

DE SANKIRTANA

TEMPLOS E PROJETOS LIVROS TOTAL

UF REVI PEQ MD GRD MAHA LIVROS PONTOS

1º Porto Alegre POA 0  412  0  753  31  1 196  918,00

2º Itajaí ITJ 0  188  0  363  36   587  482,00

3º Curitiba CTB 0  396  0  268  31   695  429,00

4º Florianópolis FLO 0  106  0  209  26   341  287,50

5º Rio de Janeiro RJ 0 62 0 118 2   182  137,50

6º Belém BEL 0  9  0  7  4   20  17,25

7º Brasília BRA 0  0  1  1  1   3  3,50

TOTAL 0 1 173  0 1 719  131 3 024 2 274,75



Carta de Sankirtana - Setembro 12

INDIVIDUAIS REGULARES LIVROS TOTAL

UF REVI PEQ MÉD GRD MAHA LIVROS PONTOS

1º Vinaya SriNitay Dasa POA 0 234 0 287 18 539 381,50

2º Mahananda Murari Dasa ITJ 0 90 0 254 29 373 334,50

3º Rasarnava Gouranga Dasa POA 0 71 0 246 8 325 279,75

4º Bk. Franco CTB 0 270 0 139 12 421 230,50

5º Ekachakra Nitai Dasa FLO 0 56 0 133 24 213 195,00

6º Bk. Rafael ITJ 0 97 0 109 6 212 145,25

7º Manohara Saciputra Dasa POA 0 37 0 107 2 146 120,25

8º Muralidhara Syamasundara D. CTB 0 80 0 71 12 163 115,00

9º Sri Gaurangi Devi Dasi RJ 0 46 0 101 1 148 114,50

10º Bk. Leandro POA 0 16 0 67 1 84 73,00

11º Bk. Talles POA 0 33 0 26 2 61 38,25

12º Bk. Heric FLO 0 24 0 25 2 51 35,00

13º Boddhana Tattva Dasa FLO 0 16 0 24 0 40 28,00

14º Bk. Valdecir CTB 0 32 0 17 1 50 27,00

15º Bk. Paulo RJ 0 16 0 17 1 34 23,00

16º Bk. Hari POA 0 17 0 16 0 33 20,25

17º Vaishnava Dasa FLO 0 0 0 17 0 17 17,00

18º Bn. Gabriella CTB 0 3 0 16 0 19 16,75

19º Bn. Pamela CTB 0 8 0 9 2 19 15,00

20º Hara Kanta Dasa FLO 0 10 0 8 0 18 10,50

21º Krishna Chaitanya Prasada D. CTB 0 0 0 8 1 9 10,00

22º Mahaprabhu Dayasindhu Dasa CTB 0 0 0 3 2 5 7,00

23º Bn. Bruna CTB 0 3 0 3 1 7 5,75

24º Bn. Denise POA 0 4 0 4 0 8 5,00

25º Gadadhara Pandita Dasa BRA 0 0 1 1 1 3 3,50

26º Bk. Dudu FLO 0 0 0 2 0 2 2,00

27º Ekachakra Pran Dasa CTB 0 0 0 2 0 2 2,00

28 Bn. Mara ITJ 0 0 0 0 1 1 2,00

29 Jahnava Isvari Devi Dasi ITJ 0 1 0 0 0 1 0,25

SUBSIDIADOS LIVROS TOTAL

UF REVI PEQ MÉD GRD MAHA LIVROS PONTOS

1º Restaurante Govinda  Belém       BEL  0  9  0  7  4  20  17,25
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 Meu querido Kesava das,
 Por favor aceite minhas bênçãos. Eu recebi suas 
duas cartas, uma datada de 15/12/1971 e a outra sem 
data, pedindo iniciação e cordões sagrados para 
muitos meninos. Então, como você os recomendou eu 
estou enviando seus novos nomes, contas e cordões em 
poucos dias.
 Eu tenho recebido muitos relatórios sobre como 
meus discípulos do templo de São Francisco não 
podem ser superados por ninguém na distribuição de 
meus livros. Às vezes eles vendem até 70 Livros de 
Krishna diariamente. Então, se isso é verdade, então 
certamente quando eu retornar para os EUA eu devo 
vir e ficar em seu templo. Por distribuir meus livros 
amplamente você está me incentivando a traduzir. E 
vocês todos estão me ajudando a cumprir a ordem que 
Guru Maharaj me deu. Então eu estou muito grato a 
você e eu tenho certeza que Krishna vai lhe abençoar 
um milhão de vezes por fazer esse serviço.
 Eu espero que você e meus amados discípulos do 
templo de São Francisco estejam com forte saúde e em 
bom humor.
 Espero que esta lhe encontre em boa saúde.
 Seu eterno bem querente,

01/01/1972

Bombaim
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RESULTADOS MUNDIAIS DE SANKIRTANA

[  AGOSTO 2021]

OS 10 PRIMEIROS PAÍSES

PAÍS PONTOS

1º Índia  112.611,75

2º Estados Unidos 76.668,95

3º Rússia 18.931,50

4º Itália 10.178,50

5º Japão 7.239,75

6º Alemanha/Áustria 6.371,00

7º Reino Unido       5.779,50

8º México 5.500,50

9º Ucrânia  5.469,75

10º Australia 3.256,50

21º Brasil 1.108,50

LIVROS DISTRIBUÍDOS  
NO MUNDO

Livros Maha-grandes

Livros Grandes

Livros Médios

Livros Pequenos

Revistas

Assinaturas da BTG

Coleções

84,787

34,954

42.365

94.519

8.579

72

1.124

Durante o mês de  de Agosto 2021,  
164 templos reportaram os seguintes 
resultados de distribuição:

Este Mês

Este Ano

Desde 1965 

265.636 

3.054.874

566.590.606

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

 Terminando o sankirtana no centrinho da Lagoa em Florianópolis, já próximo 
da meia-noite, Ekachakra Nitai me diz para ir pro carro e mudar o campo de 
sankirtana. No caminho, um casal me acena de um banco de ônibus. De longe, 
confundi-os com bêbados que às vezes querem sugar nossa energia nessas 
horas da noite. Mesmo contrariando minha primeira impressão fui até eles e ao 
me aproximar mais o rapaz imediatamente me lança a pergunta:

 - “Você que é Hare Krishna, me diga uma coisa: por que é que quando eu 
canto Hare Krishna eu me sinto tão leve? Por que é que eu me sinto tão bem?”

 Surpreso, expliquei sobre o poder do maha-mantra de limpar nosso coração 
e mente e de nos conectar com nossa consciência original, a consciência de 
Krishna. Eles pareceram compreender muito bem, e começaram a fazer várias 
perguntas sobre o hinduísmo, sobre os Vedas e sobre Vishnu e Krishna. 

 Ainda meio levado pela primeira impressão eu estava um pouco exitoso em 
mostrar os livros, mas apresentei todos durante a conversa. Ele, Fábio, me disse que não 
tinha dinheiro, que estava numa situação difícil. Consenti, mas ainda estava curioso para 
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saber de onde eles tiraram tal gosto por cantar Hare Krishna. E então Fábio me contou 
essa história:

 Acontece que ele cresceu em Porto Alegre, e nos idos dos anos 80, o 
templo da ISKCON ficava no Bairro Bonfim, próximo aos bares de Rock-’n’-
roll, e ele, com cerca de 14 anos, certa vez ficou perdido entre esses bares, e 
estando, segundo ele, “muito louco”, procurou abrigo no templo. Os devotos 
o acolheram, ofereceram banho, prassada e um lugar para dormir, e por força 
das circunstâncias, ele teve esta experiência transcendental. E desde então ele 
foi desenvolvendo essa relação com o mantra e nunca mais se esqueceu dos 
devotos. Ele estava emocionado.

 Eu também me emocionei com a história e mostrei o Gita explicando que 
no caminho de Krishna, o menor avanço nunca se perde (nehabhikrama-naso ’sti 
B.G. 2.40).

 Nesse momento a esposa de Fábio perguntou:

 - “Qual é o valor desse livro?”

 Eu disse que as pessoas tem ajudado a partir de R$50,00.

 Ela abriu a carteira, tirou uma nota de R$100,00, pegou o livro da minha 
mão e o entregou ao Fábio dizendo: “Presente!”

 Nós três sorrimos felizes!

 Seu servo, Mahananda Murari Dasa
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