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EDITORIAL
  Hare Krishna, queridos devotos. Todas as glórias a Srila Prabhupada! Todas as glórias 
ao Sri Krishna Sankirtana, que limpa do coração toda a poeira acumulada por anos, e extingue 
o fogo da vida condicionada!

 No último relatório de Sankirtana internacional, referente à maratona de dezembro, 
confirmou-se que os devotos de todo o mundo estão garantindo um lugar especial no coração 
de Srila Prabhupada. Foram 4.446.204 livros em um mês, distribuídos em todos os países, 
vilas e aldeias. No ano de 2021, então, foram 9.564.014 livros. O Brasil também teve seu 
quinhão, distribuindo mais de 60.000 livros.

 Pode-se surgir o questionamento: as pessoas ainda se interessam por livros como 
antigamente? Responde-se pelo novo recorde de livros distribuídos: mais de 1500 livros 
grandes em apenas um dia, façanha realizada por Mahotsaha Prabhu, de Atlanta, nessa 
última maratona.

 Em janeiro também aconteceu a Premiação Latinoamericana de Sankirtana da 
Maratona de Prabhupada, organizado por Aravinda Prabhu, onde os países vizinhos puderam 
cantar juntos as glórias da distribuição de livros. O sankirtana katha ajuda a fortalecer nosso 
yatra, como bem disse Hara Kanta Prabhu, que falou algumas palavras no festival virtual. O 
evento também contou com as gloriosas presenças de S.S. Bhakti Bhusana Swami e S.S. 
Guru Prasad Swami.

 A distribuição de livros é um kit completo: avançamos em vida espiritual, trabalhando 
nosso caráter e compaixão; ajudamos as outras almas condicionadas, compartilhando 
um conhecimento transcendental;  satisfazemos os acharyas prévios, no que reside todo 
o sucesso espiritual; e, para aqueles que sofrem a ausência de Srila Prabhupada, essa 
é a melhor maneira de manter vívidas suas instruções. Podemos e devemos preservar a 
distribuição de livros, como diz a campeã feminina da maratona, Sandhini Shakti Mataji, na 
seção Opinião, e podemos fazer isso felizes, como afirma o entrevistado Dharma Prabhu. 
Este casal transcendental tem feito do sankirtana de sua atividade principal nos últimos anos 
e compartilham conosco suas realizações nesta edição.

 Precisamos glorificar o sankirtana. E é este o convite da Carta. Boa leitura!

 Os Editores.
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OPINIÃO

Sandhini Shakti Devi Dasi

 Todas as glórias sejam sempre a Srila Prabhupada! 

 Sri Sri Guru e Gauranga ki jay!

 “Glórias ao Sri Krishna Sankirtana, que limpa do 
coração toda a poeira acumulada durante anos e 
extingue o fogo da vida condicionada, de repetidos 
nascimentos e mortes. Este movimento de sankirtana 
é a bênção principal para toda a humanidade, porque 
espalha os raios da lua da bênção. É a vida de todo 
o conhecimento transcendental. Aumenta o oceano 
de bem-aventurança transcendental e nos capacita a 
saborear completamente o néctar pelo qual sempre 
ansiamos.” (Sri Shikshastakam, shloka 1)

 Quantos de nós estamos hoje vivendo a consciência 
de Krishna por causa de um livro? Podemos ter 
conhecido o Movimento para a Consciência de 
Krishna de várias maneiras. Talvez através da compra 
de um livro, ou por meio de um devoto sankirtaneiro, 
podemos ter conhecido em algum programa Bhakti 

Vriksha, ou até mesmo ter nascido em família de devotos. Não importa de qual maneira você 
conheceu Krishna, com toda certeza, sempre vai ter um livro de Srila Prabhupada envolvido 
na história, direta ou indiretamente. 

 Os templos, comunidades rurais e centros culturais que temos hoje construídos, 
também o número expressivo de devotos espalhados por toda parte do planeta, assim são 
por causa da distribuição de livros.

 “Se houver muitos livros, tudo mais terá sucesso. Nossa sociedade está praticamente 
construída sobre livros.” – Srila Prabhupada em carta a Yogesvara, 28/12/1971.

 “Essa literatura é o chão firme sobre o qual se ergue nossa pregação, então 
desejo que ela esteja disponível para todos.” – Srila Prabhupada em carta a 
Damodara, 3/12/1971.

 Prabhupada escolheu assertivamente a forma mais rápida e eficaz de levar 
Krishna para a sociedade. Ele sempre expressou com veemência o seu desejo pela

distribuição de seus livros. E todos nós somos as provas vivas de que esses livros transformam 
vidas. O próprio Srila Prabhupada por vezes se emocionava ao ler os seus próprios escritos. 
Como diz o meu querido gurudeva, Maharaj Dhanvantari Swami:



Carta de Sankirtana - Janeiro 5

Swami: “nos livros de Srila Prabhupada estão contidos os êxtases transcendentais 
de um devoto que realizou Krishna Prema Bhakti. Quando nós lemos esses 
livros estamos diretamente associados com um devoto puro.” Isso é muito raro e 
especial. Não podemos deixar de lado a oportunidade de estar próximo de Srila 
Prabhupada, de conhecê-lo, e de compartilhar com toda a sociedade.

 “Tudo o que somos repousa nesses livros. Lê-los e distribui-los: Esse deve 
ser nosso único lema.” – Srila Prabhupada em carta a Hridayananda, 31/10/1974.

 “Em realidade, abrimos nossos templos para facilitar a difusão de nossos 
livros para o máximo de pessoas possível.” – Srila Prabhupada em carta a 
Vamanadeva e Indira, 4/1/1972.

 O sankirtana não é uma atividade exclusiva àqueles que saem às ruas com 
uma mochila de livros. Todos nós podemos e devemos preservar a distribuição 
de livros de Srila Prabhupada. Existem inúmeras ações práticas possíveis para 
sermos efetivos nisto. Podemos comprar e ler os livros que são lançados pela 
BBT, podemos eventualmente presentear pessoas do nosso ciclo social com 
livros, podemos divulgar em nossas redes sociais citações de livros com frases 
de impacto acompanhadas pelo link de vendas da BBT, podemos doar livros 
para sankirtaneiros e sankirtaneiras que estão se dedicando a essa atividade, 
podemos pensar em ações de cuidado e incentivo a esses devotos e devotas, 
enfim, podemos usar nossa criatividade (sempre se apoiando em guru, sadhu e 
sastra)  e colaborar com o Sankirtana de infinitas formas.

 “Os livros são a base.” - Srila Prabhupada.

 As pessoas estão sedentas por felicidade. Elas não sabem que o que 
buscam fora, na verdade elas já tem dentro de si mesmas. Por não saberem 
disso, consomem avidamente  conteúdos sobre política, futebol, lançamento de 
produtos, moda, fofoca sobre a vida de pessoas famosas, etc. Esses conteúdo 
trazem muita ansiedade e frustração, pois são informações vazias que não 
têm o poder de transformar positivamente a vida dessas pessoas. O conteúdo 
transcendental dos livros de Srila Prabhupada, por sua vez, tem o poder de tirar 
todas as ansiedades dos leitores, pois as fazem lembrar qual o real propósito da 
vida.

 “Por favor, distribuam livros, distribuam livros, distribuam livros.” – Srila 
Prabhupada em leitura do Srimad Bhagavatam 1.16.8, Los Angeles, 05/01/1974.

 Sua serva, Sandhini Shakti Devi Dasi.
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“Sempre que houver a possibilidade de se 
adorar a Deidade, nós devemos estabelecer 
muitos centros, mas em geral nós devemos 
dar mais ênfase para a distribuição de litera-

tura transcendental, pois isso será mais eficaz 
na conversão das pessoas à consciência de  

Krishna”

Srimad Bhagavatam, 7.14.39, significado.
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PORQUE É IMPORTANTE PARA A 
VIDA ESPIRITUAL DE ALGUÉM

Sarvatma Dasa: Algumas das 
pessoas mais difíceis de vender são 
os cristãos nascidos de novo, que são 
pragas. No Bible Belt, temos muitos 
deles vindo de ônibus e nos dizendo 
o quanto estamos errados. Com 
outros, como os jovens da moda, 
eu sou direto - critico francamente o 
materialismo e digo a eles que isso 
é educação de verdade. Pergunto 
às donas de casa quando foi a 
última vez que leram um bom livro 
de não ficção. A maioria nunca leu 
um; pelo menos é difícil para uma 

dona de casa se lembrar da última 
vez que o fez. Então, eu recomendo 
este para ler. Em relação aos idosos, 
Prabhupada disse que cachorros 
velhos não podem aprender novos 
truques. Portanto, não podemos 
convencê-los com filosofia. Mas 
podemos conquistar seus corações 
com um toque pessoal. A América é 
despersonalizada e as pessoas são 
educadas, mas frias umas com as 
outras. Eles nem mesmo sabem quem 
são ou o que querem, o que falar 
sobre revelar suas mentes a outras 
pessoas ou ouvir outras pessoas 
confidencialmente. Então, tentamos 

NÉCTAR DA DISTRIBUIÇÃO DE LIVROS
ILIMITADAS FORMAS DE GLORIFICAR OS LIVROS
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nos comportar como os filhos que 
eles nunca tiveram e tentamos 
ouvir tudo o que eles dizem, e nos 
solidarizarmos, e fazemos com que 
levem um livro de nós.

Yasoda-dulala Dasa: Distribuir para 
pessoas idosas pode ser animador. 
Eu distribuí Prabhupada-Lilamrta por 
algum tempo, e sempre que encontra 
va pessoas idosas, mostrava a 
capa e dizia: “Esta é a biografia de 
uma das pessoas mais famosas de 
nosso tempo e ele era uma pessoa 
idosa. Outros diziam que ele era um 
homem velho, mas ele dizia: “Não, 
não sou velho! É o meu corpo que é 
velho. Eu me sinto como um jovem”. 
E cada pessoa idosa que não era 
senil poderia receber a mensagem. 
Eles ficavam tocados por alguém ter 

entendido sua natureza real, e eles 
aceitavam os livros de bom grado. 
Não se deve pensar que pessoas 
idosas são inúteis, que não têm 
dinheiro ou não têm cérebro. Se 
tentarmos ser compassivos, Krishna 
pode enviar muitos idosos com muito 
laksmi. Em relação aos empresários, 
eles apenas pensam, “Quem é o 
melhor empresário, eu ou você?” Ele 
vai comprar se você for realmente 
franco e convencê-lo. Seja forte. 
Você tem que vir com uma frase 
pesada e clara e tirá-lo de sua bolha 
sofisticada. Empresários pensam 
que tudo está sob seu controle. Você 
pode dizer a eles que o livro mostra 
mais do que apenas como se tornar 
um empresário melhor. O livro pode 
lhes mostrar como unir suas vidas, 
incluindo negócios.

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?

Dharma Dasa:   Posso responder essa pergunta de duas formas: refletindo 
qual a importância para mim e qual a importância para as outras pessoas. 

 A importância para mim tem relação com o meu serviço e conexão com 
Krishna. Krishna é o pai de todos e o maior benquerente. Assim como um pai 
que ama os filhos, e, ao ver o filho sofrendo quer ajudar, da mesma forma, 
Krishna deseja nos ajudar.  Nós que fazemos esse trabalho de sankirtana, ou 
que de alguma maneira contribuímos, somos instrumentos do próprio Senhor 
Chaitanya para ajudar a sociedade em geral. Essa atividade é tão gloriosa que 
beneficia tanto a nós que estamos empenhados no movimento de sankirtana, 
quanto às pessoas que estão sofrendo por não terem o conhecimento contido 
nos livros de Srila Prabhupada.

Entrevista com Dharma Dasa

 Dharma Dasa nasceu em 1982, na cidade de Belo Horizonte. Uniu-se ao 
movimento em 2007. Fez o Seminário de Filosofia e Teologia no ano de 2009 e recebeu 
iniciação +espiritual em 2012 por Sua Santidade Dhanvantari Swami. Começou 
a distribuir livros no ano de 2008 e esta é a sua atividade de tempo integral ainda 
hoje. Dharma Dasa e sua esposa, Sandhini Shakti DeviDasi, mantêm sua vida familiar 
através da distribuição de livros e incentivam através de seu exemplo esta fórmula de 
sucesso. 
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 É enorme a importância para a sociedade, ou seja, para as pessoas que 
recebem os livros. É sobre ter acesso a uma filosofia tão prática, tão eficaz 
e tão capaz de nos iluminar, que nos ensina como encarar os sofrimentos do 
nascimento, velhice, doença e morte.

Carta de Sankirtana:  Quando começou a distribuir livros?

Dharama Dasa: Eu comecei a distribuir livros em 2008.

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

Dharama Dasa: Precisamos ser felizes de verdade! 

 Estávamos em um grupo de seis devotos participando da Maratona de 
2013, no Nordeste, em Porto de Galinhas, Pernambuco. Nós ficamos o dia 
inteiro distribuindo livros na praia. No final da tarde alguns devotos foram 
descansar, mas eu e Prema Sindhu Dasa decidimos não descansar. Decidimos 
não parar. Queríamos continuar pois não estávamos tão cansados. Então 
ficamos direto até às 2 horas da madrugada. 

 Eu tinha passado o dia inteiro distribundo livros. Não precisava mais falar 
nada para as pessoas. Eu simplesmente entregava os livros nas mãos delas e 
elas pagavam e levavam, sem eu precisar falar praticamente nada. Nesse dia 
eu bati o meu recorde de livros distribuídos. Eu estava simplesmente com a 
sensação de estar flutuando ao distribuir os livros. 

 Por questão do horário e do cansaço físico da maioria dos devotos do 
grupo, eles literalmente me forçaram a voltar. Eles disseram: “Vamos embora, 
estão todos cansados!” Eu disse: “Não, está muito bom, eu quero continuar!” 
Eles responderam: “Não, vamos embora. Nós já não aguentamos mais!” 
Eu falei: “Os livros estão saindo como nunca! Nem preciso falar, os livros 
simplesmente saem. Todos eles, o Bhagavad-Gita, os grandes e os pequenos,  
simplesmente saem! Isso é incrível, vamos continuar!” Eles estavam realmente 
exaustos e falaram: “Não, se quiser continuar, vai ficar aí sozinho. As pessoas 
na rua já estão indo embora e você quer ficar aí!” Como o contexto era que 
estávamos num grupo em uma casa distante, com apenas um carro, eu não 
tive outra opção a não ser acompanhá-los.

 A minha principal realização com esse passatempo de sankirtana é a 
entrega. Nesse dia eu simplesmente me entreguei e me sentia flutuando. Já 
não sentia mais cansaço, nem fome, nem sede. Os livros saíram sem eu 
precisar praticamente falar nada! Éramos um bom grupo. Eu e mais cinco 
devotos muito bons na atividade de distribuir livros, inclusive o Prema Sindhu 
prabhu, um dos  melhores do Brasil. Estávamos em um lugar pequeno e 
todos distribuíram bastante livros!
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 Percebo que para fazer um bom sankirtana, uma das coisas que 
precisamos mesmo é estarmos felizes de verdade. O subconsciente das 
pessoas percebe essa felicidade e nem precisamos nos expressar com 
palavras. As pessoas sentem nossa felicidade, se atraem por ela e tudo o 
que oferecemos elas querem, porque elas querem essa felicidade também.

 A fonte dessa felicidade verdadeira é uma boa japa. A meditação da 
japa é coisa mais importante da nossa vida e pode nos dar a conexão com 
a fonte da felicidade: o Senhor Nityananda, que é nosso mestre espiritual 
original.

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

Dharama Dasa: Vivemos num mundo todo errado. A revolução que esse 
movimento de Srila Prabhupada propõe é  capaz de mudar coisas realmente 
sérias, coisas que desde sempre foram e estão erradas: conceitos, valores, 
ideais e ideias. A distribuição de livros é uma das formas mais eficientes de 
fazer essa revolução.

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

Dharma Dasa: Cante uma boa japa, entenda que esse é seu maior presente e é a 
coisa mais importante da sua vida (sua conexão com Radha e Krishna). Vá muito feliz 
para as ruas. Técnicas e filosofia são coisas secundárias. Tente falar pouco. Quem 
prega é Srila Prabhupada através dos livros. 
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RESULTADOS

[JANEIRO – 2022]

DE SANKIRTANA

TEMPLOS E PROJETOS LIVROS TOTAL

UF REVI PEQ MD GRD MAHA LIVROS PONTOS

1º Florianópolis FLO 0 1 664  0  953  79  2 696 1 527,00

2º Curitiba CTB 0  244  0  209  17   470  304,00

3º Itajaí ITJ 0  195  0  204  24   423  300,75

4º Porto Alegre POA 0  130  0  127  10   267  179,50

5º BBT Brasil BBT-BRL 0 0 0 38 29 67 96,00

6º Ubatuba UBA 0  37  0  63  0   100  72,25

7º Brasília BRA 0 2 1 5 1 9 8,00

8º Ecovila Vraja Dhama EVD 0  11  0  0  0   11  2,75

9º Belém BEL 0 3 0 1 0 4 1,75

TOTAL  0 2 286  1 1 599  160 4043 2 492,00
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INDIVIDUAIS REGULARES LIVROS TOTAL

UF REVI PEQ MÉD GRD MAHA LIVROS PONTOS

1º Ekachakra Nitai Dasa FLO 0 148 0 288 31 467 387,00

2º Dharma Dasa FLO 0 510 0 198 11 719 347,50

3º Sandhini Shakti Devi Dasi FLO 0 597 0 179 9 785 346,25

4º Bk. Heric FLO 0 195 0 151 8 354 215,75

5º Bk. Leandro FLO 0 184 0 109 15 308 185,00

6º Bk. Franco CTB 0 176 0 95 6 277 151,00

7º Vinaya SriNitay Dasa ITJ 0 115 0 99 8 222 143,75

8º Rasarnava Gouranga Dasa POA 0 79 0 92 4 175 119,75

9º Mahananda Murari Dasa ITJ 0 64 0 73 15 152 119,00

10º Bn. Pamela UBA 0 37 0 63 0 100 72,25

11º Bn. Gabriella CTB 0 14 0 58 2 74 65,50

12º Krishna Caitanya Prasada Dasa CTB 0 14 0 18 7 39 35,50

13º Bk. Hari POA 0 28 0 22 3 53 35,00

14º Muralidhara Syamasundara 
Dasa FLO 0 18 0 22 3 43 32,50

15º Bk. Deryck CTB 0 15 0 16 0 31 19,75

16º Bk. Valdecir CTB 0 22 0 8 1 31 15,50

17º Jahnava Isvari Devi Dasi ITJ 0 3 0 14 0 17 14,75

18º Mahaprabhu Dayasindhu Dasa CTB 0 1 0 11 1 13 13,25

19º Hara Kanta Dasa FLO 0 12 0 6 2 20 13,00

20º Bn. Gabrieli ITJ 0 3 0 7 1 11 9,75

21º Manohara Saciputra Dasa POA 0 8 0 5 1 14 9,00

22º Bk. Rafael ITJ 0 5 0 7 0 12 8,25

23º Gadadhara Pandita Dasa BRA 0 2 1 5 1 9 8,00

24º Bk. Luciano POA 0 13 0 0 1 14 5,25

25º Bn. Denise POA 0 0 0 3 1 4 5,00

26º Bn. Madhavi ITJ 0 3 0 3 0 6 3,75

27º Tungavidya Prema Devi Dasi CTB 0 2 0 3 0 5 3,50

28º Pushpa Dristi Devi Dasi POA 0 1 0 3 0 4 3,25

29º Bn. Ana EVD 0 6 0 0 0 6 1,50

30º Bn. Juliana ITJ 0 2 0 1 0 3 1,50

31º Bk. Odilon EVD 0 5 0 0 0 5 1,25

32º Bk. Talles POA 0 1 0 1 0 2 1,25

33º Ananda Kirtan Dasa POA 0 0 0 1 0 1 1,00

INDIVIDUAIS SUBSIDIADOS LIVROS TOTAL

UF REVI PEQ MÉD GRD MAHA LIVROS PONTOS

1º Venda On-line BBT Brasil BBT-BRL 0 0 0 38 29 67 96,00

2º Restaurante Govinda Belém BEL 0 3 0 1 0 4 1,75
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 Meu querido Kurusrestha,

 Por favor aceite minhas bênçãos. Recebi sua carta datada 
de 12 de dezembro de 1976 e anotei o conteúdo cuidadosamente.

 Eu vi as fotos da instalação das deidades que você enviou. 
Parece estar tudo bem feito. Atenha-se aos princípios. Todos 
os devotos brahmanas parecem ser bons. Faça isso e seja feliz. 
Em seu país centenas de templos assim devem ser abertos. 
Cidade em cidade, aldeia em aldeia. Eu estou muito satisfeito. 
Outro templo aberto, outro livro publicado, esse é o sucesso 
de nosso Movimento. Sem distribuição de livros o padrão de 
adoração às deidades também vai diminuir. Portanto, ambos 
devem andar lado a lado. Posso ver nas fotos tantas pessoas 
de fora oferecendo respeito com admiração e veneração. Esta 
adoração à Deidade é muito importante. Assim que você tiver 
suficientes brahmanas iniciados, tente abrir outro centro.

 É bom que você tenha parado todos os empreendimentos 
comerciais. Agora, atenha-se a isso. A distribuição de livros 
é suficiente. Você não deve desviar para nenhum outro negócio. 
(...)

 Estou muito satisfeito, muito obrigado. Krsna irá abençoá-
lo.

28/12/1976

Hare Krishna Land (Bombaim)
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RESULTADOS MUNDIAIS DE SANKIRTANA

[ DEZEMBRO 2021]

OS 10 PRIMEIROS PAÍSES

PAÍS PONTOS

1º Índia 6.048.363,00

2º Estados Unidos 267.152,60

3º Rússia 216.377,75

4º Reino Unido 81.215,00

5º Ucrânia 57.586,75

6º Cazaquistão 28.389,50

7º Austrália 26.084,65

8º Bangladesh 25.369,40

9º Nova Zelândia 22.908,75

10º México 20.629,25

19º Brasil 11.693,75

LIVROS DISTRIBUÍDOS  
NO MUNDO

Livros Maha-grandes

Livros Grandes

Livros Médios

Livros Pequenos

Revistas

Assinaturas da BTG

Coleções

3.006.947 

196.505 

254.730 

773.901

88.163

20.993

13.450

Durante o mês de  de Dezembro de 2021,  
386 templos reportaram os seguintes 
resultados de distribuição:

Este Mês

Este Ano

Desde 1965 

4.446.204

9.564.014

573.099.746 

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
NÃO PERCA A OPORTUNIDADE DE SAIR

 Hare Krishna, devotos e devotas, minhas 
reverências. Queria compartilhar com vocês.

 Recentemente terminei o serviço da cozinha 
umas quatro e meia, depois de ter preparado o desjejum 
e o almoço. Os devotos saíram a sankirtana e só ficaram 
quatro devotos na obra do templo de Florianópolis. Eu 
não estava forte para a obra, pois está muito quente 
aqui. “Então vou sair um pouco a sankirtana”, pensei e saí 
um pouquinho, acho que já eram cinco horas. Abordei 
algumas pessoas, veio um garoto, muito “pra cima”, 
alto astral, um rapaz de dezoito, dezenove anos, Lucas. 
Ele trabalha com entrevistas, falou que iria receber o 
pagamento e voltaria para levar um livro. Um cara muito 
especial, muito “pra cima”! Mais tarde ele realmente veio 
para levar o livro, então nos sentamos nessas mesas do 
calçadão. Nisso veio um outro rapaz, um jovem um pouco 
mais velho que ele e também se sentou conosco. Ele falou 
que era filho de devotos, que havia vindo de Minas pra 

de devotos e veio de Minas para ajudar os devotos aqui, mas já faz um ano que chegou e não 
participou de nada ainda.

 De repente apareceram duas jovens procurando livro de culinária. Eu tinha aquele em 
espanhol. Foi muito néctar as cinco pessoas juntas! Elas levaram os livros de culinária e se 
foram, e eu fiquei conversando com os dois. Eles levaram um livro grande cada um, trocamos 
contatos e ficaram entusiasmados de vir ao templo ajudar um pouco. Então fiquei só com o 
rapaz de Minas. Ele me mostrou a foto do pai que era bhakta. Disse que o pai havia falado 
do Bhagavad Gita para ele. Ele abandonou o corpo há uns quatro anos. Então o rapaz falou: 
“Que bom que encontrei vocês, fazia tempo que  queria ter encontrado vocês!” Ele quer ser 
um devoto e precisava de associação. 

 Então só gostaria de compartilhar... Neste pouquinho tempo, Krishna deu a misericórdia 
de ter entrado em contato com pessoas muito legais. Esse Lucas e esse Carlos são bhaktas 
mesmo. 

 Reverências para todos. Hare Krishna.

 Seu servo, Hara Kanta Dasa. 

 *extraído do grupo virtual de sankirtana do Sankirtana Sul Yatra

Hara Kanta Dasa
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