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EDITORIAL
 Hare Krishna, queridos devotos!

 Todas as glórias a Srila Prabhupada!

 A Carta de Sankirtana não perde tempo! Depois da edição de Setembro, com a  
entrevista cheia de confiança de Rasananda prabhu, decidimos buscar inspiração em 
nossos irmãos latinos, sempre com a intenção de inspirar a todos - sankirtaneiros do 
passado, sankirtaneiros do presente e do futuro - a inundar o mundo com os livros de 
Srila Prabhupada.

 Estamos nos aproximando da maratona de dezembro, almejando neste ano 
dobrar, triplicar o número de distribuidores de livros do ano passado. Precisamos 
introduzir a cultura da distribuição de livros no Brasil. Temos o potencial para estar 
entre os primeiros do mundo e dar esta enorme satisfação a Srila Prabhupada. Assim 
como devemos quebrar nossas cabeças para distribuir o maior número de livros, é 
preciso que quebremos nossas cabeças buscando estratégias de como envolver o 
maior número de pessoas nesta atividade completamente auspiciosa.

 Fomos premiados nesta edição com a belíssima “Opinião” de nossa querida 
irmã latina Vrajagopi Sudevi Devi Dasi, nos trazendo a reflexão da absoluta misericórdia 
de Sri Sri Gaura Nitai para aqueles que Lhes prestam serviço com amor, em especial 
a distribuição de livros. E a entrevista com Vaishnava Das prabhu, compartilhando 
conosco sua experiência de anos de distribuição de livros, exibindo maturidade e 
dando o exemplo de manter esta atividade no decorrer dos anos.

 Sua Santidade Jayapataka Swami em sua mensagem especial para o mês 
de Kartika diz que, devido aos incomparáveis benefícios espirituais que este mês 
tão querido por Krishna outorga, nosso maior esforço no mês de Kartika deve ser 
conseguir “clientes”, novos devotos. E não há melhor maneira de conquistar clientes 
que a distribuição dos livros de Srila Prabhupada. 

 Boa leitura e bom sankirtana!

 

Os Editores
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OPINIÃO

Vrajagopi Sudevi Devi Dasi

 Todas as glórias a Srila Prabhupada! Todas as glórias 
à distribuição de livros!

 Surpreendentemente em um dia tão especial como 
hoje, o dia da volta ao lar de nosso mestre fundador-
acharya Abhay Charanaravinda Bhaktivedanta Swami, 
Srila Prabhupada, minha querida irmã espiritual, amiga 
e fonte de inspiração, mataji Tungavidya Prema me 
convidou para compartilhar um pouco sobre o néctar 
do sankirtana. Ela realmente sempre consegue me 
colocar a serviço de Suas Senhorias. Ela até me deu 
o presente de casamento mais precioso: livros de Srila 
Prabhupada para distribuição.

 O que uma alma não qualificada poderia dizer sobre 
o sankirtana?

 

 Realmente não me ocorreu o que eu pudesse compartilhar, havia pensado em falar 
um pouco sobre assuntos atuais... Em primeiro lugar, peço desculpas por minha pequena 
habilidade de glorificar Srila Prabhupada e Sri Sri Gaura Nitai.

 Cada momento na vida espiritual é único e sempre varia com o passar dos anos. Talvez 
pensar na vida familiar, sankirtana e desapego do resultado, um tema muito recorrente, pelo 
menos em minha mente. Depois do nascimento de Hari Nimai, longe estão os dias em que 
podia ficar o tempo todo nos trens, nas ruas ou nos bares à noite distribuindo quantidades e 
quantidades de livros.

 Antigamente o dia realmente rendia e eu sentia o avanço quando a distribuição era 
ótima, ainda mais se distribuíssemos o Bhagavad Gita. Obviamente são dois pontos e nas 
maratonas ajuda chegar a estar entre os primeiros. Na vida material, ninguém se lembra de 
quem ficou em segundo, terceiro, quarto ou quinto lugar em uma competição de futebol 
em 1987 ou 2018. Isso nem sempre é importante e apenas o primeiro é lembrado. Mas 
quando falamos sobre sankirtana, falamos de Suas Senhorias Chaitanya e Nityananda e do 
mestre espiritual fidedigno. Falamos de misericórdia ilimitada. Eles mantêm um registro de 
cada tentativa de serviço devocional. Jamais esqueceriam que você distribuiu um livro ou 
pelo menos tentou, jamais esqueceriam que distribuiu 500 livros e a cada pessoa a quem 
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distribuiu. Não esqueceriam sequer que cortou um vegetal para ser oferecido. Só Deus tem 
essa capacidade de se lembrar de tudo. Somente Krishna sempre nos coloca no lugar perfeito, 
na hora perfeita, para fazer nosso serviço. 

 Não é o que dizemos, senão a amabilidade o que as outras almas apreciam nos 
distribuidores de livros. E é essa amabilidade, empatia e fé no processo o que o paramatma 
percebe.

 Hoje talvez eu pudesse entender um pouco a instrução do meu mestre siksha guru 
Hara Kanta Das bramachari quando ele me disse: “Não se apegue ao resultado”. Parece fácil. 
Parece apenas uma frase. Mas hoje vejo isso como uma realização que aspiro a ter um dia. 

 Finalmente, eu queria compartilhar um dia de sankirtana materno. Eu estava na praça 
da minha cidade com meu filho distribuindo livros e me aproximei de um casal, eles foram 
muito favoráveis. Quando lhes mostrei os livros, eles me contaram que há algumas horas 
haviam estado em outra cidade de Buenos Aires, que fica a uma hora e meia de onde eu 
moro, e havia algumas pessoas cantando e dançando. Um cavalheiro muito gentil havia 
compartilhado os livros com ela. Eles ficaram realmente muito felizes por se encontrarem 
novamente com alguém que distribuía os livros porque eles tinham várias perguntas. Depois 
de passar muito tempo falando sobre Krishna, eles adquiriram a biografia de Srila Prabhupada 
ki jay!

 Todas as glórias à distribuição de livros.

 Que Sri Sri Gaura Nitai encha de bênçãos os guerreiros do sankirtana que estão nas 
ruas todos os dias!

 Grata pela oportunidade,

 Sua serva, Vrajagopi Sudevi Devi Dasi.
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“Esta é, na verdade, nossa propaganda 
de sucesso. Queremos mandar nossa li-
teratura e livros para dentro assim como 
nossa prasadam, e injetar nosso medica-
mento Hare Krishna dentro do ouvido.”  

         Carta a Satsvarupa
     Montreal 27/6/1968
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Rohini Suta Dasa: Cuidado com a 
palavra yoga. Não os faça pensar que 
estão comprando um livro de exercícios 
de yoga. Essa é a única compreensão 
que eles têm de yoga. Temos que dizer 
a eles que nosso livro é sobre bhakti-
yoga, uma forma prática de yoga que 
podemos introduzir no nosso dia-
a-dia. O mesmo acontece se você 
mencionar Gandhi. Não diga que o 
livro é sobre Gandhi ou a sabedoria 
de Gandhi. Se você acha que é bom 
mencionar Gandhi, você deve dizer 
claramente que este foi um livro que 
Gandhi gostava e lia muito.

Jahnava Devi Dasi (EUA): Eu digo 
às pessoas que o livro é sobre 
consciência elevada. Nos ensina como 

entender quem somos além de nosso 
corpo e mente. Somos a alma dentro 
do corpo - efulgente, bem-aventurada, 
eterna. Este livro nos ensina como 
obter a liberdade do sofrimento, da 
inveja, da ganância, da ira e do medo 
da morte - esse é o potencial ilimitado 
que cada um de nós tem. Ensina 
yoga, ou conexão com Deus. Então, 
lendo este livro, você pode entender 
quem é Deus e como desenvolver seu 
relacionamento com ele. Isso é yoga 
de verdade. Você pode experimentar 
a presença de Deus em seu coração 
todos os dias, se quiser. O Bhagavad-
Gita é um ótimo livro. Descreve como 
podemos entender este mundo e não 
nos confundir com ele. Eu conto a 
história de Krishna e Arjuna ou, se é 

NÉCTAR DA DISTRIBUIÇÃO DE LIVROS

ILIMITADAS FORMAS DE GLORIFICAR OS LIVROS 
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o Bhagavatam, a história de Maharaj 
Parikshit. Gosto de pregar diretamente. 
Às vezes eu leio um verso do Bhagavad-
Gita, e eles adoram. Às vezes digo 
às pessoas que estou fazendo uma 
pesquisa, e esta é a pergunta: “Se 
você não é seu corpo ou mente, quem 
é você?” Você ficaria surpreso com as 
respostas que as pessoas dão. Eles 
realmente se envolvem nisso. Essa é 
outra boa maneira de pregar para as 
pessoas, faça perguntas, envolva-os! 
Eles gostam de ser questionados. Se 
for um estrangeiro, você pode deixar 
simples. “Este livro é um presente da 
América para o seu país pela paz, 
prosperidade e amizade.” Eu sempre 
digo a eles meu nome, e então pergunto: 
“O que você faz? De onde você é?” Ou 
tento adivinhar. Fazendo o aeroporto 
de Nova York, posso adivinhar de 
onde qualquer pessoa é. E elas ficam 
maravilhadas. “Você é da Nigéria, não 
é?” “Como você sabia?” “Bem, eu tenho 

percepção extra-sensorial” ou “Porque 
você é famoso”. Então nós rimos e eles 
ficam encantados com qualquer coisa 
espirituosa que possamos dizer.

Jiva Dasa: Costumo dizer que este 
é um livro que descreve uma cultura 
baseada na autorrealização, e sempre 
pergunto se eles já ouviram falar de 
yoga, meditação e coisas assim, só 
para fazê-los pensar. E vou um pouco 
mais fundo quando digo que os livros 
explicam que havia uma sociedade 
avançada no mundo há milhares de anos. 
Eu digo algo e depois volto a envolver 
as pessoas. Todas as perguntas que 
fazemos têm um propósito: dar a eles 
um livro, prender sua atenção e fazer 
com que concordem conosco até o 
fim, quando naturalmente concordam 
em pegar o livro. Esse é o ponto ao 
qual o distribuidor de livros deve levá-
los.

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?

Vaishnava Dasa: Bom, quanto à importância da distribuição dos livros de Srila 
Prabhupada, de fato estes livros são revolucionários, com uma filosofia única que 
tem conseguido, está conseguindo e conseguirá mudar o coração das pessoas que 
tenham acesso a eles, que leiam com submissão e com a mente aberta. Então esta é 
a principal importância das escrituras védicas dadas por um devoto puro de Krishna 
como Srila Prabhupada. 

Carta de Sankirtana: Quando começou a distribuir livros?

Vaishnava Dasa: Comecei a distribuir livros ainda como brahmachari, poucos meses 
depois que entrei no templo de Montevidéu, em 1985.

 Entrevista com Vaishnava Dasa
Vaishnava Dasa nasceu no Uruguai. É discípulo de S.S. Srila Bhakti Bushan Swami 
Maharaj. Uniu-se ao movimento em 1985 na cidade de Montevidéu, indo morar no 
templo. Alguns meses mais tarde a distribuição de livros tornou-se seu serviço regular. 
Depois de assumir a vida de chefe de família, mesmo tendo outra ocupação, continuou 
distribuindo livros aos sábados, sempre que possível. Atualmente, em viagem pelo 
Brasil, se uniu ao time da reforma do novo templo de Florianópolis.
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Carta de Sankirtana: Gostaria de contar-nos alguma história especial que 
tenha acontecido enquanto distribuía livros?

Vaishnava Dasa: Então, passatempos de sankirtana tem muitos. Passatempos muito 
lindos. Muitas realizações nestes passatempos, nos quais a gente vê que Krishna está 
agindo. 

 Certa vez passei o dia todo tentando distribuir os livros da melhor maneira possível, 
mas não consegui distribuir nem um só livro. Naquela época estava distribuindo em um 
balneário do Uruguai chamado Ponta de Leste e, no final do dia, estava voltando para a 
casa de um devoto que morava lá, e de repente, em uma casa com um jardim havia um 
casal e eles ficaram me olhando, então eu os cumprimentei e pedi para entrar no jardim, 
e eles me deixaram entrar. Eu lembro que ela me perguntou: “Tu estás vendendo livros?” 
Eu falei “Sim”. Ela me perguntou sobre o que falavam os livros, eu lhe disse que falavam 
sobre yoga. Ela olhou para o rapaz que estava com ela e falou: “Olha! Justamente o tema 
de nossa conversa!”  Então eles me convidaram para sentar. Ali no jardim tinha uma 
mesinha, umas cadeiras, e eu me sentei e comecei a apresentar todos os livros que eu 
tinha. O resultado foi que eles ficaram com todos. Os pequenos, os médios, os grandes, 
os maha. Todos os livros. Naquela época tive a sorte que eu estava com todos os livros: 
Kapiladeva, Rainha Kunti, Os Ensinamentos do Senhor Chaitanya, quase todos os livros 
pequenos... e foi muito bom. Depois eles dois se tornaram devotos, e foi um néctar, 
porque todo o serviço que eu tinha feito durante o dia sem ter resultados tangíveis, no 
final do dia veio a coroação. Foi muito bom em todos os sentidos. Eles deixaram uma 
doação excelente, porque neste balneário tem pessoas de bom karma, materialmente 
falando.

 Em todos os sentidos valeu a pena, e o que me lembro é que neste dia eu estava 
com uma consciência muito boa, pela graça de Guru Maharaj e de Krishna. E no final do 
dia, antes de distribuir os livros para este casal eu não tinha caído na mental nem estava 
cansado. Ainda que não tivesse obtido o resultado, eu me sentia muito bem, com a 
sensação do dever cumprido, e estava voltando. Então Krishna fez com que eu passasse 
perto da casa desses dois futuros devotos. 

 É isso aí. Não tenho muito mais o que falar, só que a gente é muito 
afortunado. O sankirtaneiro sabe disso. Muito afortunado de poder fazer este 
serviço. Eu gosto muito de sankirtana e sempre que tenho esta oportunidade 
saio à sankirtana. Neste momento me encontro engajado na reforma de um 
templo, aqui de Florianópolis. Estou fazendo outro tipo de serviço, mais serviço 
de obra, mas também é muito bom. Tem os sankirtaneiros aqui que saem com 
regularidade. Um ou outro sábado eu também gosto de sair, quando possível.
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Carta de Sankirtana: O que lhe inspira a distribuir livros?

Vaishnava Dasa: O que falei acima é uma das coisas que me inspiram a distribuir livros. 
Também, a reação das pessoas que recebem estes livros. Principalmente quando essas 
pessoas começam o caminho de bhakti yoga, quando essas pessoas chegam perto dos 
templos e sempre ficam gratas aos livros que abriram as portas desta filosofia de vida, 
desta forma de vida sublime. Isso é o que me inspira.

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

Vaishnava Dasa: Quem sou eu pra aconselhar? Vou apenas dizer que, se há alguém que 
queira distribuir livros, faça isso sempre dirigindo-se às pessoas com muito amor. Esta  
filosofia é realmente de grande valor, e esta era de Kali, que dura 432 mil anos, só tem 
um lapso de dez mil anos, que começou faz quinhentos e tantos (dentro de 400 mil, 
dez mil anos não é nada). Nesses dez mil anos e nestes poucos anos que nós estamos 
aqui nesta Terra, nós temos que tentar distribuir livros e desta maneira salvar a maior 
quantidade de almas que a gente puder, não é? O que se torna muito difícil, às vezes, no 
começo, para distribuir livros, justamente é o falso ego de a pessoa ter alguma natureza... 
Por exemplo: a timidez. A timidez não deixa a pessoa poder conversar com outras. Tem 
outros que são mais extrovertidos, mas para aqueles que são pesados no falso ego, 
introvertidos, às vezes não é fácil. Mas a gente tem que deixar tudo isso de lado. Antes 
de distribuir livros, a gente deve cantar uma boa japa, se possível as dezesseis voltas. 
Assim tudo vai ser mais fácil. É um jeito de situar-nos bem pertinho de nossa plataforma 
espiritual original, onde não há todas essas travas do ego falso.
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RESULTADOS

[OUTUBRO – 2021]

DE SANKIRTANA

TEMPLOS E PROJETOS LIVROS TOTAL

UF REVI PEQ MD GRD MAHA LIVROS PONTOS

1º Porto Alegre POA 0 1 503  0  775  57  2 335 1 264,75

2º Florianópolis FLO 0  245  0  331  89   665  570,25

3º Itajaí ITJ 0  498  0  306  44   848  518,50

4º Curitiba CTB 0  519  0  231  20   770  400,75

5º Gurukula-Curitiba GRK 0  22  1  21  1   45  29,00

6º Franco da Rocha FR 0  0  0  0  7   7  14,00

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

8º São Joaquim das Bicas SJB 0  2  0  2  0  4  2,50

TOTAL 0 2 789  2 1 667  219 4 677 2 803,25
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INDIVIDUAIS REGULARES LIVROS TOTAL

UF REVI PEQ MÉD GRD MAHA LIVROS PONTOS

1º Mahananda Murari Dasa ITJ 0 491 0 300 44 835 510,75

2º Vinaya SriNitay Dasa POA 0 467 0 284 34 785 468,75

3º Manohara Saciputra Dasa POA 0 396 0 175 3 574 280,00

4º Rasarnava Gouranga Dasa POA 0 469 0 129 7 605 260,25

5º Ekachakra Nitai Dasa FLO 0 68 0 181 27 276 252,00

6º Bk. Franco CTB 0 310 0 140 14 464 245,50

7º Bk. Leandro POA 0 73 0 132 10 215 170,25

8º Bk. Heric FLO 0 122 0 95 4 221 133,50

9º Ramamsa Dasa FLO 0 0 0 0 52 52 104,00

10º Ganapati Dasa CTB 0 123 0 29 2 154 63,75

11º Muralidhara Syamasundara D. CTB 0 32 0 38 3 73 52,00

12º Bk. Talles POA 0 54 0 31 1 86 46,50

13º Boddhana Tattva Dasa FLO 0 17 0 21 2 40 29,25

14º Vaishnava Dasa FLO 0 16 0 19 0 35 23,00

15º Bk. Hari POA 0 13 0 15 1 29 20,25

16º Bn. Denise POA 0 31 0 9 1 41 18,75

17º Sri Gopala Dasa CTB 0 25 0 9 0 34 15,25

18º Hara Kanta Dasa FLO 0 15 0 9 1 25 14,75

19º Bk. Valdecir CTB 0 22 0 9 0 31 14,50

20º Ananda Rasa Devi Dasi FR 0 0 0 0 7 7 14,00

21º Bk. Dudu FLO 0 7 0 6 3 16 13,75

22º Tungavidya Prema Devi Dasi GRK 0 10 0 9 1 20 13,50

23º Ekachakra Pran Dasa GRK 0 7 0 9 0 16 10,75

24º Bn. Gaya CTB 0 6 0 5 0 11 6,50

25º Bk. Rafael ITJ 0 3 0 5 0 8 5,75

26º Gadadhara Pandita Dasa BRA 0 0 1 1 1 3 3,50

27º Krishna Chandra Dasa SJB 0 2 0 2 0 4 2,50

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

29º Mahaprabhu Dayasindhu Dasa GRK 0 3 1 1 0 5 2,25

30º Krishna Chaitanya Prasada D. CTB 0 1 0 1 0 2 1,25

31º Sarasvati Radha Dasi GRK 0 1 0 1 0 2 1,25

32º Seva Priya Dasa GRK 0 1 0 1 0 2 1,25

33º Bn. Dalva ITJ 0 4 0 0 0 4 1,00

34º Jahnava Isvari Devi Dasi ITJ 0 0 0 1 0 1 1,00
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 Meu querido Kulasekhara Das,

 Por favor aceite minhas bênçãos.

 Fico feliz em saber que você está distribuindo 
lindamente livros e revistas. Quanto mais vendemos 
livros, mais avançamos em consciência de Krishna e 
mais ajudamos os outros a ter informações sólidas 
sobre como podem tirar proveito de sua forma de vida 
humana e alcançar a perfeição suprema. Portanto, 
quero que agora aumente muito essa venda de livros 
e literaturas. 

 Ouvi dizer que em São Francisco eles vendem 
diariamente não menos do que 75 livros de Krishna. 
Portanto, estou muito encorajado em ouvir isso. Agora 
pegue esse espírito de rivalidade transcendental e 
consulte Dayananda e os outros lá na Inglaterra para 
serem distribuidores de livros de primeira classe.

 Espero que esta lhe encontre em boa saúde.

 Seu eterno bem querente,

10/01/1972

Bombaim
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RESULTADOS MUNDIAIS DE SANKIRTANA

[ SETEMBRO 2021]

OS 10 PRIMEIROS PAÍSES

PAÍS PONTOS

1º Índia  177.226,15

2º Estados Unidos 130.386,30

3º Rússia 45.724,50

4º Reino Unido 43.179,25

5º Bangladesh 10.045,15

6º Alemanha/Áustria 8.701,75

7º México     8.699,25

8º Australia 6.638,00

9º Japão 6.432,75

10º África do Sul              5.661,25

19º Brasil 2.257,50

LIVROS DISTRIBUÍDOS  
NO MUNDO

Livros Maha-grandes

Livros Grandes

Livros Médios

Livros Pequenos

Revistas

Assinaturas da BTG

Coleções

130.411

43.821

34.032

98.330

10.006

194

3.774

Durante o mês de  de Setembro 2021,  
181 templos reportaram os seguintes 
resultados de distribuição:

Este Mês

Este Ano

Desde 1965 

317.764 

3.568.990

567.104.722

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
UMA FENDA QUE ME LEVOU AO MONGE

  Em qualquer pessoa há uma necessidade inerente de se fazer breves paradas para 
respirar em meio ao trabalho desgastante. É comprovado que paradas programadas durante 
a jornada de trabalho, por mais curtas que sejam, reduzem o stress e relaxam a mente. Isso 
faz com que voltemos depois para o trabalho com uma energia a mais nas baterias. Nem 
sempre todos percebem isso. Ontem a tarde, após entregar mais um trabalho, decidi parar 
um pouco para descansar, pois estava exausto. Hoje de manhã a pressa retornou. Mas não 
com a mesma intensidade pois são trabalhos com prazos flexíveis que estão na ponta da fila 
agora. Devido a essa pequena folga, decidi ao invés de só levar a Nirian ao trabalho, passar 
no centro da cidade para comprar uma vasilha. Isso mesmo, só uma vasilha.

 Entrei em uma loja de miudezas que fica no início do calçadão da cidade. Comecei o 
observar os dispositivos das peças que estavam a venda. Tudo me chama muito a atenção. 
Desde sistemas de encaixe entre caixas a formatos de buchas de parede. Tudo me desperta a 
curiosidade. Ao sair da loja com o objeto já comprado, iria me dirigir para o carro para retornar 
as urgências que nos chamam a todo momento. Não sei lidar com a cobrança de uma forma 
madura. Devido a isso, julgo que esse cobrador imaginário é muito maior para mim do que 
para qualquer empresário. Mas hoje pensei em deixa-lo lá, me chamando até se cansar ou 
notar que hoje não estou sendo afetado pelos seus métodos.

 Na saída da loja me deparei com o calçadão como sempre foi, um corredor plano com 
lojas em ambos os lados. Pessoas vem e vão, com sacolas em mãos e com pressa, na maioria 
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das vezes. Mas eu não estava. Mesmo vendo as pessoas andando em um ritmo como se 
fossem perder um compromisso, não fraquejei. Sei que isso é contagioso em grandes cidades 
mas eu hoje parecia estar com um escudo que me protegia de tudo.

 No meio do caminho, um rapaz me chamou a atenção. Eu, no primeiro momento, decidi 
ignorá-lo. Isso porque ainda estava no meu subconsciente o tic-tac que acompanha o passo 
e faz com que mesmo eu não tendo pressa, não pare em locais não previstos. Mas foi só no 
primeiro momento. Vi que o rapaz era muito atencioso e falava de uma forma calma e suave. 
Ele era um monge que se chamava Gouranga. Achei muito interessante esse contato pois 
eu nunca havia conversado com um monge em minha vida. Ele me apresentou alguns livros 
que trazem aos mais leigos e interessados princípios que regem a fé e filosofia em Krishna. 
Quando peguei no livro, que era pequeno a ponto de caber em uma de minhas mãos, percebi 
que era um momento de conhecimento e abertura que Deus estava colocando a disposição 
de meus sentidos. Ficamos conversando por cerca de uns quinze minutos. Falamos sobre 
espiritualidade, leitura e as superficialidades do mundo hoje. Ele gostou de ouvir sobre a 
separação que faço em meus estudos durante a semana, deixando o mais importante e para 
o domingo, dia do estudo voltado a Deus. Durante a conversa fiquei curioso sobre como ele 
havia escolhido aquele caminho. Ele explicou que já está em devoção há cerca de cinco anos 
e que desde mais novo, Deus sempre esteve presente em sua vida. 

 Houve um momento em que a conversa entrou no campo dos sinais que Deus nos 
concede dia após dia. Aqui cabe uma reflexão muito significativa para mim: sempre recebo 
os sinais Dele de coração aberto. Por isso acabo percebendo muito, ao contrário de céticos e 
desacreditados que, com o coração fechado para Ele, dão crédito de tudo ao acaso. Gouranga 
me contou sobre um caso no qual ele presenciou esse sinal em um pedido que havia feito a 
Deus certa vez, e que fora atendido de imediato. Ele deveria ter muito mais testemunhos para 
revelar ali, mas não nós prendemos nesse assunto a fundo, como não também nos outros. 
Falar sobre os sinais de Deus em nossas vidas é algo de extrema importância para quem os 
percebe. Acredito que quanto mais os vemos, mais percebemos que não há um caminho 
simples já traçado a todos, mas Deus abre as fendas nas rochas nas direções exatas, para 
que nós como fluido, escorramos por esse caminho. E quanto mais nos aproximamos desse 
estado, mais seguros estamos de que essa montanha de rochas chamada mundo é apenas 
uma parte ínfima do caminho a trilhar. Creio que Deus rachou uma fenda hoje, me conduzindo 
através dela como água para ter essa experiência em apenas 30 minutos de minha caminhada. 
No fim, após uma breve e rica conversa com Gouranga, percebi que o livro que eu havia ganho 
de presente era muito maior do que eu presumia, e que pequeno era apenas a ponta da corda 
que junto com o livro, ele havia me dado. Se eu puxá-la, abrirei muitas possibilidades de 
conhecimento em cada pequeno fio que decidir estudar.

 Enviado por Thiago, o comprador do livro,

 Seu servo, Rasarnava Gauranga Das.
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