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EDITORIAL
Hare Krishna, queridos devotos!

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

Pois bem, mais uma edição da Carta de Sankirtana nacional, uma edição bastante 
peculiar, pois as Cartas de novembro são lançadas no início de dezembro, quando o 
olhar de todos está voltado para a mais esperada festividade do ano: a transcendental 
Maratona de Prabhupada!

Na seção Opinião, Narayana Pandita Dasa, sankirtaneiro veterano, nos mostra 
todo seu entusiasmo, nos convidando para “ a maior das peregrinações, os pastos 
mais verdes”, a transcendental Maratona de Prabhupada, nos incentivando a manter 
esta chama da distribuição de livros eternamente acesa. 

Já para a entrevista, convidamos o campeão argentino das últimas sete maratonas 
de Prabhupada, Prema Rupa Madhava Dasa, para nos contagiar com a sua shakti. 
Prema Rupa nos ajuda a lembrar de nossa dívida com Srila Prabhupada e com nossos 
mestres espirituais, que, mesmo que seja impagável, devemos tentar sanar, dando o 
máximo de nossos esforços neste serviço tão querido por eles. 

Assim como o mês de Kartika potencializa qualquer serviço e votos que façamos, 
a Maratona de Prabhupada potencializa qualquer esforço que façamos pela distribuição 
de livros.

Desejando que esta traga inspiração a todos para servir a essa bela missão, 
encerramos por aqui. Boa leitura e boa maratona!!

Os Editores
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OPINIÃO

Narayana Pandit Dasa

Hare Krishna, queridos devotos!

 Todas as glórias ao movimento de Sankirtana do 
Senhor Chaitanya!

 Muito obrigado por me convidarem para falar algumas 
palavras sobre distribuição de livros. 

 Vocês estão me ajudando a lembrar-me da mais 
importante atividade do movimento da Consciência de 
Krishna. Estou limitado a uma página, então é melhor 
começar a falar (digitar).

 O que vem à minha mente é que eu gostaria de estar 
com vocês aí, participando deste festival sem fim, a 
maior das peregrinações, os pastos mais verdes: A 
Maratona de Distribuição de Livros de 2021.

No início da criação, havia a palavra OM. O universo é mantido através da vibração 
sonora. Nossa conexão com o Senhor é através de uma vibração sonora. A ISKCON foi criada 
por essa vibração sonora e também é mantida por essa vibração sonora. Quanto maior a 
vibração, mais vida entra nos indivíduos e membros e em todos aqueles que entrem em 
contato com nossos membros.

Em alguns lugares, o som é mais alto, e em outros lugares, não há som algum. Todos 
carregamos esse som e, quanto melhor cantamos, mais iremos contribuir para que nossa 
sociedade possa florescer e permanecer vibrante e atrativa. 

O resultado do bom cantar é mais cantar, e mais cantar é distribuição de livros. A 
distribuição de livros é resultado de nosso cantar, e a distribuição de livros é a propagação do 
cantar.

Nos tornamos bons cantores por ouvir e ler bem. Imaginem a revolução em nosso 
movimento se todos lessem ao menos uma hora dos livros de Srila Prabhupada. Não haveriam 
problemas, haveria apenas uma meta, que é adotar o humor de Srila Prabhupada e inundar o 
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problemas, haveria apenas uma meta, que é adotar o humor de Srila Prabhupada e inundar o 
mundo com a mensagem que vem da plataforma transcendental para todos nós que estamos, 
ou estávamos, caminhando “sem cabeça” neste planeta, sem uma meta adequada

Assim, nossa lealdade e gratidão a Sua Divina Graça pode ser mostrada por manter a 
chama da distribuição de livros à frente de nossas vidas. Este fogo foi acendido há décadas 
e apenas precisamos manter a chama acesa jogando madeira de forma regular. Assim, calor 
e luz serão disponibilizados a nós mesmos e a todos os demais.

Há templos na Índia que mantêm alguma chama sagrada acesa há mais de milhares 
de anos. Em muitos lares de pessoas piedosas, se mantém uma chama acesa por muitas 
gerações. Isso demonstra que tudo naquela casa ou templo está em ordem.

Assim, para nos assegurar que a vida permaneça na ISKCON, a melhor sociedade 
deste mundo, a sociedade para qual Srila Prabhupada sacrificou tanto, nós temos que manter 
nossa chama, nossa vibração sonora, através de ir às ruas distribuindo livros. Desta forma, 
iremos salvar a nós mesmos e engajar massas de pessoas no serviço ao Senhor e por fim, 
satisfazer Srila Prabhupada, nosso senhor e mestre. 

A potência, a voltagem deste movimento, é claramente visível através de quantos livros 
estamos distribuindo, e isso é um fato inegável. Livros não são apenas algo de forma física. 
Não, livros são mantras védicos e contêm horas de pregação, cuja potência é infinita, uma 
vez que seja ativada, uma vez que tenham sido adquiridos pelas pessoas. Este é o momento 
da verdade, o momento em que a jornada dessas pessoas para Casa começa. 

Então, por favor, aceite esse compromisso com o máximo de seriedade e vá com toda 
a velocidade em frente, para o prazer do Senhor.

Seu, no serviço a Hari, guru e vaishnavas,

Narayana Pandit Dasa.

Carta de Sankirtana - Novembro
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“Se ele ler um sloka, sua vida será bem-
sucedida. Um sloka. Uma palavra. Isto é 
algo muito bom. Por isso estamos enfati-
zando tanto: “Por favor, distribuam livros, 

distribuam livros, distribuam livros.”

Leitura do Srimad Bhagavatam 1.16.8
Los Angeles 05/01/1974
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9.2  A IMPORTÂNCIA DE TODOS SAÍREM

Com relação à administração do 
templo, uma pessoa pode fica para cuidar 
da Deidade enquanto os outros saem. 

Srila Prabhupada

POR QUE É IMPORTANTE PARA A 
VIDA ESPIRITUAL

Meus queridos rapazes e moças, 
vocês estão trabalhando tanto para 
transmitir as glórias dos pés de lótus do 
Senhor Krishna e, portanto, meu Guru 
Maharaja ficará satisfeito com vocês. 
Certamente meu Guru Maharaja concederá 
suas bênçãos mil vezes mais do que eu, e 

essa é a minha satisfação. Todos deveriam 
ir com o grupo de sankirtana o mais rápido 
possível. 

Srila Prabhupada

Nirguna Dasa: A razão pela qual distribuo 
livros é porque Prabhupada queria isto. 
Isso é o que me ensinaram quando entrei 
no movimento, e isso é o que a maioria dos 
devotos fez. Fui criado com esse humor e 
mantive-o, embora agora praticamente 
ninguém distribua livros em alguns 
lugares. Porque o treinamento estava lá, 
eu continuei, e porque Prabhupada queria 
isso mais do que qualquer coisa. Além 
disso, é a melhor maneira de ficar longe 
de maya. Às vezes muitos embaraços e 

NÉCTAR DA DISTRIBUIÇÃO DE LIVROS

MARATONAS
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trocas infelizes entre os devotos tornam-se 
perturbadores. A melhor coisa que se pode 
fazer em tal situação é sair em sankirtana. 
A distribuição de livros vai curar todos as 
mayas porque também é o maior néctar. O 
que realmente me faz continuar é que estou 
ansioso por bênçãos. Sankirtana me eleva 
da plataforma material. É a melhor maneira 
de superar desejos materiais, dúvidas e 
medos, e para alcançar o néctar pelo qual 
sempre ansiamos.

Sankara-pandita Dasa: É uma boa 
oportunidade para provar nossa fé em 
nosso mestre espiritual. Podemos provar 
que somos discípulos leais, prontos para 
fazer sacrifícios para seu prazer. 

Guru-Shakti Dasa: Srimad-Bhagavatam 
descreve que Maharaja Parikshit se 
preparou para a morte ao ouvir Shukadeva 
Gosvami. Eu tive uma percepção sobre 
isso enquanto eu estava fora durante a 

maratona. Todos os presidentes de templo 
sabem como é difícil deixar tudo para trás 
e ficar parado na rua e esquecer tudo o que 
você geralmente precisa fazer. Eu percebi 
que pode ser comparado à situação de 
Maharaja Parikshit. Ele teve que deixar tudo 
de repente. Então é exatamente como se a 
morte viesse. Tive que me perguntar: “Serei 
capaz de fixar minha mente em Krishna? 
Estou pronto para fazer isso?” E percebi 
que estou longe de estar pronto, porque 
sankirtana significa concentração total 
nos pés de lótus de Krishna e do mestre 
espiritual. Os resultados que obtemos são 
apenas subprodutos de nossa absorção 
em Krishna. Viver no templo é como ir à 
escola e no final do ano há um teste - a 
maratona. Assim que saímos às ruas para 
distribuir livros, podemos verificar o quanto 
avançamos em consciência de Krishna.

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? 

Prema Rupa Madhava Dasa: Se alguém deseja estar conectado com a 
linha de sucessão discipular, a distribuição de livros é um meio muito direto 
e eficaz para obter as bênçãos dos acharyas, uma vez que este serviço os 
satisfaz. É também um compromisso e uma forma de tentar pagar a dívida 
que temos com Srila Prabhupada e nossos mestres. Ajuda-nos a eliminar 
os anarthas, más qualidades que existem em nós, além de permitir-nos 
estar em contato com o mundo e ver a grande sorte que temos por ter este 
conhecimento maravilhoso.

Além disso, Sankirtana é “Sadhana de alto desempenho” como diz Vaisesika 
Prabhu.

Entrevista com Prema Rupa Madhava Dasa
Prema Rupa Madhava Dasa nasceu em Buenos Aires em 1978. É discípulo de S. S. Jayapataka 
Swami Maharaj. Entrou no movimento em 2008. Desde o início a distribuição de livros foi 
seu serviço principal, o qual segue regularmente. É o campeão argentino das últimas sete 
maratonas de dezembro. É diretor do Alimentos para a Vida Buenos Aires e do Festival Mensal 
de Harinam Sankirtan. É também responsável pelo departamento de Educação da ISKCON-
Argentina. Juntamente com sua esposa, Prema Rupini Madhavi Devi Dasi, são líderes ativos 
na congregação da Argentina e Uruguai. Há 8 anos coordenam grupos de Bhakti Vrksa. Na 
pandemia lideraram uma série de programas virtuais conhecido como Bhakti Virtual.
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Carta de Sankirtana: Quando começou a distribuir livros? 

Prema Rupa Madhava Dasa: Em 2008 comecei a distribuir livros, foi meu 
primeiro serviço. E é um serviço que continuo a manter, graças às bênçãos de 
meus mestres. Sinto uma grande alegria por fazer parte deste movimento de 
Sankirtana de Sri Chaitanya Mahaprabhu.

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

Prema Rupa Madhava Dasa: Há alguns meses estávamos fazendo um 
encontro de Yoga e Mantra ao ar livre, em Punta del Este, Uruguai. Abordei 
um casal na casa dos 50 anos e mostrei-lhes os livros. Contei a ela sobre o 
Karma e quando ouviram, a mulher começou a chorar. Perguntei o que havia 
acontecido com ela e como poderia ajudá-la, ao que ela respondeu que havia 
perdido a filha em um acidente de trânsito há poucos dias. Ela ficou destruída, 
seu parceiro a conteve, abraçando-a e dando-lhe a mão. Era difícil vê-la assim 
e, tentando ajudá-la, contei-lhe sobre nossa filosofia. Ela ouviu com muita 
atenção e então seu rosto e expressão relaxaram. Eles ficaram com os livros 
Karma e Meditação e Superconsciência.

Depois de um tempo, conversando, convidei-os para vir cantar com o grupo. 
Eles aceitaram, cantaram junto com os devotos e também tomaram prasadam. 
Essa história ficou gravada comigo porque no sankirtana podemos ver o quanto 
as pessoas estão sofrendo e a eficiência dos livros de Srila Prabhupada para 
mitigar esse sofrimento.

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

Prema Rupa Madhava Dasa: Por um lado, tentar trazer as pessoas para mais 
perto de Krishna, também para me purificar e tentar agradar Srila Prabhupada 
e meus mestres.

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

Prema Rupa Madhava Dasa: Não perca a oportunidade de saborear o 
néctar que se obtém quando alguém fica com um livro! É algo que só pode 
ser compreendido por quem o vivenciou. Krishna diz no Bhagavad Gita que 
não há ninguém mais querido para Ele do que aquele que compartilha esse 
conhecimento sobre Ele.
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Atenção devotos! 

Preparem suas mochilas, carrinhos, vans, ônibus: chegou a hora! 

O momento mais esperado por todos os distribuidores de livros do planeta: 
a Transcendental Maratona de Prabhupada! Onde os resultados da distribuição 
de livros impressionam até mesmo o distribuidores! É a chuva da misericórdia  
do Senhor Gouranga, inundando o mundo com os livros de Srila Prabhupada! 

Vamos aproveitar o embalo e dar o máximo pela propagação da consciência 
de Krishna!

Todos podem participar! O mais importante é a compreensão da importância 
fundamental da distribuição de livros na missão da ISKCON de satisfazer o 
coração de Srila Prabhupada e o papel da Maratona em tal missão. O próximo 
passo é adquirirmos livros da BBT Brasil, e pronto! Já podemos ir de encontro às 
almas condicionadas entregar o néctar!

Mas como? Como entregar? Há muitas formas: abordagem “pessoa a 
pessoa” nas ruas, montar uma mesa de livros, abordar em mesas de bares e 
restaurantes, nos ônibus, nos comércios, etc. Também pode-se usar a internet, 
enviando mensagens pelo WhatsApp e demais mídias sociais. Conversas com 
vizinhos, parentes e amigos também são ótimas oportunidades de falar dos 
livros, bem como com o motorista do Uber, o médico, etc.

Quando há alguma inviabilidade de distribuição direta, pode-se patrocinar 
livros, doando-os a quem distribui ou fazendo doações à BBT.

Podemos também prestar serviços ao templo e aos distribuidores, 
facilitando o sankirtana.

Para quem distribui, por favor enviem fotos e passatempos, e claro, os 
resultados semanais para podermos compartilhar e estimular outros devotos a 
que distribuam livros. Independente da quantidade, enviem seus resultados! Todo 
esforço dá prazer ao nosso querido Acharya-fundador.Sempre à disposição, 
desejamos uma ótima Maratona a todos! Todas as glórias a Srila Prabhupada!
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RESULTADOS

[NOVEMBRO – 2021]

DE SANKIRTANA

TEMPLOS E PROJETOS LIVROS TOTAL

UF REVI PEQ MD GRD MAHA LIVROS PONTOS

1º Curitiba CTB 0 1 074  0  501  50 1 625  869,50

2º Itajaí ITJ 0  909  0  326  45 1 280  643,25

3º Florianópolis FLO 0  431  0  408  36  875  587,75

4º Porto Alegre POA 0  428  8  278  25  739  439,00

5º Belém BEL 0  3  0  4  2  9  8,75

TOTAL 0 2 845  8 1 517  158 4 528 2 548,25
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INDIVIDUAIS REGULARES LIVROS TOTAL

UF REVI PEQ MÉD GRD MAHA LIVROS PONTOS

1º Ekachakra Nitai Dasa FLO 0 137 0 296 24 457 378,25

2º Vinaya SriNitay Dasa ITJ 0 613 0 145 17 775 332,25

3º Mahananda Murari Dasa ITJ 0 285 0 181 27 493 306,25

4º Bk. Franco CTB 0 388 0 127 13 528 250,00

5º Bk. Heric FLO 0 263 0 81 9 353 164,75

6º Muralidhara Syamasundara D. CTB 0 134 0 107 12 253 164,50

7º Bk. Leandro POA 0 102 0 105 14 221 158,50

8º Tungavidya Prema Devi Dasi CTB 0 79 0 110 5 194 139,75

9º Ganapati Dasa CTB 0 158 0 64 8 230 119,50

10º Bk. Valdecir CTB 0 164 0 69 2 235 114,00

11º Rasarnava Gouranga Dasa POA 0 112 0 78 3 193 112,00

12º Manohara Saciputra Dasa POA 0 119 0 67 4 190 104,75

13º Bk. Talles POA 0 60 0 24 3 87 45,00

14º Hara Kanta Dasa FLO 0 22 0 24 3 49 35,50

15º Dharma Dasa CTB 0 60 0 7 4 71 30,00

16º Sandhini Shakti Devi Dasi CTB 0 72 0 5 3 80 29,00

17º Bn. Gaya CTB 0 16 0 7 2 25 15,00

18º Bk. Hari POA 0 27 0 3 1 31 11,75

19º Boddhana Tattva Dasa FLO 0 9 0 7 0 16 9,25

20º Bn. Bruna POA 0 8 8 0 0 16 6,00

21º Bn. Gabriella CTB 0 1 0 3 0 4 3,25

22º Krishna Chaitanya Prasada D. CTB 0 0 0 1 1 2 3,00

23º Bn. Dalva ITJ 0 11 0 0 0 11 2,75

24º Jahnava Isvari Devi Dasi ITJ 0 0 0 0 1 1 2,00

25º Bk. João CTB 0 2 0 1 0 3 1,50

26º Bk. Mario POA 0 0 0 1 0 1 1,00

SUBSIDIADOS LIVROS TOTAL

UF REVI PEQ MÉD GRD MAHA LIVROS PONTOS

1º Restaurante Govinda  Belém GOV-BEL  0  3  0  4  2  9  8,75

Carta de Sankirtana - Novembro
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 Minha querida Mahamaya Dasi,

 Por favor, aceite minhas bênçãos. 

 Recebi sua carta sem data e anotei o conteúdo 
com atenção. Estou muito satisfeito com sua atitude 
de se render completamente, engajando-se por cento 
por cento no serviço a Krishna. 

 De uma forma ou de outra, estar sempre pensando em 
Krishna, esse é o objetivo do processo da Consciência 
de Krishna. Portanto, agora, por favor, ajude-me a 
espalhar esta informação por todo este planeta Terra, 
especialmente ajudando a distribuir meus livros 
e literaturas, tantos quanto possível. Então você 
receberá o crédito e terá a certeza de que muito em 
breve você voltará ao Lar, ao Supremo.

 Espero que você esteja com boa saúde e bom 
humor,

 Seu eterno benquerente,

23/11/1971

Delhi
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RESULTADOS MUNDIAIS DE SANKIRTANA

[ OUTUBRO 2021]

OS 10 PRIMEIROS PAÍSES

PAÍS PONTOS

1º Índia 276.505,85

2º Estados Unidos 203.695,55

3º Rússia 51.042,50

4º Bangladesh 48.787,85

5º Itália 8.993,00

6º Alemanha/Áustria 5.755,00

7º Australia 5.312,10

8º República Tcheca 4.081,25

9º França 3.503,25

10º México          3.314,25

12º Brasil 2.774,25

LIVROS DISTRIBUÍDOS  
NO MUNDO

Livros Maha-grandes

Livros Grandes

Livros Médios

Livros Pequenos

Revistas

Assinaturas da BTG

Coleções

184.032

44.129

52.706

173.438

9.906

97

4.329

Durante o mês de  de Outubro 2021,  
180 templos reportaram os seguintes 
resultados de distribuição:

Este Mês

Este Ano

Desde 1965 

464.793 

4.168.746

567.704.478

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
 OS ARRANJOS DE KRISHNA

  Estávamos distribuindo livros na Cidade Baixa em Porto Alegre (o epicentro da 
drogadição gaúcha). Depois de passar em todos os bares, falando com todo o tipo de gente, 
se aproximava da meia-noite quando decidimos voltar para o templo. 

 Estávamos prestes a pedir o Uber quando um policial da Cavalaria, montado em seu 
cavalo chamou nossa atenção para um carro que estava parado no meio da rua. Ele pediu que 
ajudássemos a empurrar o carro, e lá fomos nós. O rapaz disse que ficou sem gasolina e nós 
o ajudamos, empurrando o carro para o acostamento. Ele parecia gente boa, então o Bhakta 
Franco não perdeu tempo e mostrou os livros de Srila Prabhupada pra ele que prontamente 
se dispôs a levar um.

 Ficamos pensando no quão perfeitos são os arranjos de Krishna. Nessa situação 
ele arranjou de a gasolina do rapaz acabar bem na nossa frente e utilizou um policial que 
estava em cima de um cavalo para nos chamar para ajudar aquele homem que precisava que 
empurrássemos o carro, mas que precisava mais ainda de um empurrãozinho para os pés de 
lótus do senhor Krishna.

 Arranjo de Krishna ki Jay! 

 Transcendental distribuição dos livros de Srila Prabhupada Ki Jay!

 Seu servo, Rasarnava Gouranga Das Brahmacari 
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