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EDITORIAL
  Hare Krishna, devotos e devotas. Todas as glórias a Srila Prabhupada! 

 A edição deste mês reflete sobre a urgência da distribuição de livros. Na seção 
Opinião, bhaktin Denise enfatiza a importância dos livros de Srila Prabhupada, que 
lhe trouxeram ao Movimento. Sempre motivada pela ação filantrópica, atraída pela 
distribuição de prasadam, hoje vê na distribuição de livros o maior de todos os atos de 
caridade. Já na entrevista, prabhu Manohara, campeão brasileiro de muitas maratonas, 
inclusive da última, ilumina-nos com suas profundas realizações, fruto de sua intensa 
dedicação à distribuição de livros. 

 Neste mês, comemora-se o advento da Suprema Personalidade de Deus, 
Sri Chaitanya Mahaprabhu, que inaugurou o movimento de sankirtana há mais de 
quinhentos anos atrás. Na Bengala, Narottama, Syamananda e Srinivasa Thakur deram 
cabo a ordem de Jiva Gosvami e distribuíram livros, mesmo sem prensa tipográfica 
ou impressoras. O Movimento Hare Krishna de Srila Prabhupada é não diferente do 
Movimento de Sankirtana do Senhor Chaitanyadeva, por isso ele enfaticamente insiste: 
“Distribuam livros, distribuam livros, distribuam livros”. 

 Nestas últimas semanas, o mundo testemunha a guerra que acontece na 
Ucrânia, que mensalmente se destaca na distribuição de livros, assim como a Rússia. 
Paramasundara dasa prabhu e Ananda-kishori devi dasi mataji reportaram a seu 
mestre espiritual, Bhakti Vaibhava Swami, discípulo de Srila Prabhupada, sobre a 
distribuição de prasadam, a distribuição de livros e a de kirtana nas estações de metrô, 
que servem de refúgio para a população ucraniana. Mesmo em cenário de combate, 
eles continuam adorando as formas arca-vigraha de Goura-Nitai. A misericórdia dos 
devotos é extraordinária e ilimitada, e extremamente característica do movimento de 
sankirtana. 

 “Esses livros e revistas são nossas mais importantes armas de propaganda para 
derrotar a ignorância do exército de Maya, e quanto mais produzirmos essa literatura 
e a vendermos profusamente em todo o mundo, mais livraremos o mundo do curso 
do suicídio. Portanto, seu trabalho é o trabalho de pregação mais importante, que 
Krishna o abençoe cada vez mais. Obrigado por me ajudar desta forma.” Carta de 
Srila Prabhupada a Jayadvaita. Hyderabad, 18/11/1972.

 O convite da Carta é de aproveitar esse Gaura Purnima para distribuir livros, 
receber abraços do Senhor Gaurachandra e satisfazer nosso acharya-fundador. 
Também, é um momento propício para realizarmos yajna - sankirtana - em benefício 
de nossos irmãos ucranianos e russos que estão sofrendo com esse conflito. Boa 
leitura e bom sankirtana!

 Os Editores.
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OPINIÃO
 Hare Krishna devotos e devotas, aceitem minhas 
humildes reverências. 

 Primeiramente quero agradecer ao prabhu Hara Kanta 
e a mataji Tungavidya por este convite tão carinhoso 
e por me acolherem em tão pouco tempo. Vocês são 
transcendentais!

 Eu estava com muita dúvida sobre como começar este 
texto, então pensei: “Nada mais justo do que começar pelo 
começo”. Eu conheci o movimento do Senhor Chaitanya 
Mahaprabhu em um dia de maha-sankirtana. Eu estava 
literalmente perdida pelas ruas de Porto Alegre quando fui 
abordada por um devoto, que não apenas me apresentou 
a cultura, como também abriu as portas do Templo para 
mim.

 Em poucos dias, pela misericórdia dos devotos e do 
nosso mestre espiritual, criamos um grupo de trabalho 
para expandir o projeto Alimentos para Vida RS, que faz 

parte de uma rede de projetos criada em 1974 por Sua Divina Graça A.C. Bhaktivedanta 
Swami Srila Prabhupada. Atualmente somos oitenta e oito pessoas e muitos conheceram 
o trabalho através dos devotos, durante a distribuição de livros. Estas pessoas, em 
meio as atividades, estão ouvindo e cantando os santos nomes, comendo prasadam, 
purificando suas consciências e beneficiando muitas almas através da distribuição de 
prasadam.

 Srila Prabhupada pensou em tudo! Com sua misericórdia imotivada, deixou 
inúmeros caminhos para que pudéssemos despertar o amor puro por Radha e Krishna. 
Como um  pai protege, corrige e aponta o caminho, ele nos acompanha quando estamos 
no campo de Sankirtana. 

 Eu trago esta experiência para reforçar a grande importância dos devotos estarem 
nas ruas distribuindo o verdadeiro conhecimento. Distribuir este conhecimento é o maior 
ato de caridade, e caridade é o amor na prática. Como Krishna diz no Bhagavad-Gita 
“Para aquele que explica aos devotos este segredo supremo, o serviço devocional puro 
está garantido, e, no final, ele voltará a mim.” (B.G. 18.68).

 Eu só peço a Deus, Krishna, que eu permaneça na associação dos vaishnavas 
e que eu possa contribuir com a propagação deste movimento de Sankirtana, para 
que mais pessoas sejam beneficiadas. Como dizia Srila Prabhupada: “Pela distribuição 
liberal de prasadam (alimento espiritual) e sankirtana (canto congregacional do santo 
nome), o mundo inteiro pode se tornar pacífico e próspero. “

 Srila Prabhupada ki Jay! Distribuição de livros ki Jay! Alimentos para Vida ki Jay!

 Goooouranga!

 Sua serva, Bn. Denise Trisch.

Bn. Denise Trisch
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Estou muito feliz em saber como a distribuição 
de livros está aumentando cada vez mais. 

Esta é a nossa maior arma. Quanto mais livros 
forem distribuídos, mais a ignorância da Era 

de Kali será esmagada.”

Carta para Balavanta, 
       Vrindavana, 23 de novembro de 1976
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PORQUE É IMPORTANTE PARA A VIDA 
ESPIRITUAL DE ALGUÉM

Haridasa Thakura Dasa: Muitas pessoas 
estão interessadas em alternativas, ou 
eles podem ver que o modo de vida 
moderno não é satisfatório. Você pode 
dizer: “Muitas pessoas estão frustradas 
apesar de nossos confortos materiais. 
Então você pode entender que deve 
haver algo mais na vida. Isso é o que 
todos esses livros falam sobre: a auto-
satisfação, a felicidade que não depende 
de coisas externas.”

Bajulando as pessoas

 Sabemos que ele é um tolo, mas 
temos que apresentar isso de uma 
maneira diferente. Devemos dizer: “Não 
há ninguém tão erudito como você”. 
Desta forma, basta fazê-lo inchar e então 
dizer humildemente, “Meu único pedido 
é que tudo o que você aprendeu, por 
favor, esqueça. Agora tente entender o 
Senhor Chaitanya Mahaprabhu. Isso é 
tudo”. Esta é uma maneira diferente de 
dizer: “Tanto faz o que você aprendeu, 
tudo é lixo.” Nós simplesmente dizemos: 
“Por favor, esqueça. Agora volte sua 
atenção para Chaitanya Mahaprabhu”. 
Ele não ficará com raiva. Se ele voltar sua 

NÉCTAR DA DISTRIBUIÇÃO DE LIVROS
ILIMITADAS FORMAS DE GLORIFICAR OS LIVROS
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atenção para Chaitanya Mahaprabhu, 
então, naturalmente, ele esquecerá 
todas as coisas inúteis. Foi assim que 
Prabhodananda Sarasvati nos ensinou.

Srila Prabhupada

Harikesa Swami: Se você quer que alguém 
o ouça, fale sobre ele. Não importa o que 
você diga, mas se você falar sobre ele, 
ele ouvirá como nada. Essa é a natureza 
da vida material. Adoramos ouvir e falar 
sobre nós mesmos.

Haripada Dasa: Eu sempre pergunto: “O 
que você faz?” Às vezes até adivinho a 
resposta. Por exemplo, se eu digo: “Você 
é enfermeira?” ela dirá: “Ah, você acha 
que pareço uma enfermeira?” e se sente 
lisonjeada, porque as pessoas têm a ideia 
que as enfermeiras são sempre jovens e 

bonitas. E se ela disser: “Não, eu não sou 
uma enfermeira, estou limpando”, então 
eu digo: “Ah, isso também é necessário. 
Você não pode fazer as máquinas 
limparem; você precisa de pessoas para 
fazê-lo. Então você está fazendo um 
trabalho importante. As máquinas não 
podem entrar nos cantos.” Se alguém diz 
que é um açougueiro, antes eu diria que 
isso é pecaminoso e que ele terá reações 
pesadas, mas agora eu digo: “Sério, 
você está matando animais? Isso não 
é horrível? Eu nunca poderia matar um 
animal.” Eu tento fazê-lo falar sobre isso 
de uma forma amigável. Tento ser um 
amigo de todos e tento dar a sensação 
de que posso apreciar o que eles estão 
fazendo.

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?

Manohara Saciputra Dasa: Srila Prabhupada é tão misericordioso que fez um 
arranjo muito inteligente para purificar amplamente as almas condicionadas: a 
distribuição de seus livros. Essa atividade transcendental beneficia não apenas 
aqueles que adquirem os livros, mas todos aqueles que, direta ou indiretamente, 
contribuem com a propagação desse conhecimento transcendental, que tem a 
potência de curar todas as entidades vivas que estão sofrendo da doença material. 
Quando o devoto se ocupa nesse serviço, naturalmente ele desenvolve um 
sentimento de estar fazendo parte de uma importante missão, de um grande legado. 
Ao amadurecer, isso se transforma em um sólido senso de responsabilidade. O 
devoto então se conscientiza do esforço que os acaryas prévios fizeram para que 
ele pudesse receber e praticar a consciência de Krishna.  

Entrevista com Manohara Saciputra Dasa
 Manohara Saciputra Dasa Brahmacari, natural do interior do Rio Grande 
do Sul, conheceu os devotos em 2016 e, desde então, reside no templo. Foi 
consecutivamente o campeão das maratonas de sankirtana nos últimos anos. Se 
destaca por seu carisma e determinação. Hoje, reside no templo de Porto Alegre 
e o administra.
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 A partir disso o distribuidor de livros sente uma profunda gratidão aos seus 
predecessores por terem o libertado do sofrimento e da falta de propósito na 
vida. Em seguida, aqueles que se mantém em sankirtana regularmente, atingem 
um estágio superior, sua gratidão se converte em compaixão. Assim como outros 
devotos dedicaram suas vidas para lhe dar a misericórdia, ele sente a necessidade 
de compartilhar essa misericórdia com os outros que estão vagando confusos na 
vida material. O sankirtaneiro desenvolve no dia a dia uma relação muito íntima 
com Srila Prabhupada, pois enquanto está nas ruas ele medita constantemente na 
incansável dedicação de nosso Jagad Guru, em seu amor e preocupação conosco, 
em seu senso de urgência. 

 Para distribuir livros, o devoto deve considerar a si mesmo como servo de 
todos, ele pensa: “Krishna ama tanto essa pessoa, por isso ele me trouxe para 
servi-la e lhe oferecer esses livros”. Desse modo, a relação com o paramatma se 
torna cada vez mais intensa e assim o sankirtaneiro se rende e passa a ser um 
instrumento da potência interna do Senhor Supremo. Portanto, a distribuição de 
livros tem uma grande importância para formar devotos fortes, com profundas 
realizações espirituais que o levam a desenvolver um bom caráter, boa conduta e 
compaixão na prática. Tais devotos podem tornar-se fonte de inspiração para os 
outros e assim eles alimentam a vida espiritual de muitos devotos através de seu 
próprio exemplo e realização pessoal.

 Outro aspecto da importância da distribuição de livros é criar uma atmosfera 
entusiasta e viva nos yatras. Portanto, o sankirtana estabelece no coração dos devotos 
um humor revolucionário e a consequência disso é a cooperação entre devotos internos 
e externos, pois ambos têm o mesmo objetivo e desfrutam juntos de expandirem a 
Sociedade de Srila Prabhupada. E finalmente, a importância óbvia: os livros de Srila 
Prabhupada têm a potência de fazer devotos de primeira classe. Muitos devotos 
(realmente muitos) ingressaram em consciência de Krishna através do sankirtana. E um 
número  crescente de pessoas estão sendo purificadas por adquirirem livros, por lerem, 
por darem uma parte do fruto de seu trabalho através de uma doação ou simplesmente 
por encontrarem um devoto ou devota na rua. Nós não podemos compreender quanto 
progresso espiritual alguém pode fazer simplesmente por entrar em contato com os 
livros de um devoto puro, Srila Prabhupada. Os benefícios da distribuição de livros são 
ilimitados.

Carta de Sankirtana: Como começou a distribuir livros? Qual sua primeira impressão?

Manohara Saciputra Dasa: Eu fui atraído para a Consciência de Krishna através dos 
livros de Srila Prabhupada, eu havia lido alguns livros introdutórios antes de me associar 
com os devotos, porém eu nunca havia encontrado um Hare Krishna sequer na minha 
vida. Esses livros chegaram até mim através de outras pessoas que encontraram os 
sankirtaneiros. Eu sentia muito entusiasmo com a leitura e especialmente com a pureza 
e clareza de Srila Prabhupada, então, naturalmente eu falava com as pessoas sobre o 
que eu estava lendo. Portanto meu mestre espiritual instrutor, Prabhu Hara Kanta, me 
concedeu a graça de começar a distribuir livros logo na primeira  semana que cheguei 
no templo. Isso aconteceu há seis anos atrás e desde então tenho me ocupado com 
essa atividade. Sinto que esse serviço e a forma como meu siksa-guru habilmente 
me conduziu e me ocupou foram definitivamente cruciais para que eu desenvolvesse 
desejo de praticar a consciência de Krishna e servir Srila Prabhupada por toda a minha 
vida.
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Carta de Sankirtana: Quando passou a se envolver diretamente com a administração 
do templo? Como conciliou este serviço com a distribuição de livros?

Manohara Saciputra Dasa: Em 2018 passei a servir administrando o templo de 
Porto Alegre. Isso envolveu não apenas as funções administrativas, mas também 
muitas outras, como adorar as Deidades, cozinhar, ir ao Ceasa e, particularmente, o 
serviço que mais exige atenção e energia: cuidar dos devotos e nutrir a congregação. 
Para mim foi difícil conciliar essas demandas com a distribuição de livros e ainda o 
é. Atualmente não consigo sair diariamente para fazer sankirtana, mas pela graça 
de Krishna, do mestre espiritual e dos devotos estamos mantendo esse espírito 
de pregação aceso e tentando dirigir nossas atividades para favorecer o humor da 
distribuição de livros, prasadam e dos Santos Nomes. Vários devotos na congregação 
estão sendo contagiados e estão desfrutando da felicidade concedida por Sri Sri 
Goura Nitai para quem se esforça com sinceridade em promover esse harinama 
sankirtana.

Carta de Sankirtana: Como transformar o templo em um Sankirtana Yatra?

Manohara Saciputra Dasa: Em consciência de Krishna somos ensinados 
que liderança significa servidão. O primeiro dever de quem administra é levar 
sua própria vida espiritual muito a sério. O serviço primordial de um líder é dar 
o exemplo. Portanto, para transformar um templo em um sankirtana yatra, o 
presidente do templo deve cativar os devotos através de prática espiritual muito 
sincera e muito determinada. O líder deve verdadeiramente estar interessado 
no bem estar da congregação. Quando desenvolve-se uma relação de amor e 
confiança com os devotos, eles manifestam um desejo forte de querer ajudar. 
Jayananda Prabhu disse que ele deu tudo o que tinha para Prabhupada, pois 
sabia que Prabhupada não queria enganá-lo. Então nossa mentalidade deve 
ser purificada e constantemente corrigida para nos reestabelecer em nossa 
verdadeira posição como servos amorosos do Senhor Supremo e de Seus devotos. 
O líder deve pregar sobre sankirtana e ele próprio deve se ocupar nesse serviço 
sempre que possível e além disso também deve treinar os outros na arte da 
distribuição de livros e educá-los para compreenderem a essência dessa prática. 
Em nosso yatra nós sempre lemos completamente este periódico da Carta de 
Sankirtana após o estudo do Srimad-Bhagavatam.
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Carta de Sankirtana: Gostaria de contar-nos alguma história especial que tenha 
acontecido enquanto distribuía livros?

Manohara Saciputra Dasa: Agora, enquanto estou respondendo a esta entrevista, 
acabou de acontecer algo especial. O Prabhu Hara Kanta pediu que eu levasse 
as crianças do Gurukula, o Seva e a Sarasvati, para brincar em um parquinho. 
Eu estava cuidando deles e ao mesmo tempo escrevendo aos poucos minhas 
respostas. Enquanto eles se divertiam, o bhakta Talles apareceu no parquinho para 
tomar conta deles. Nesse momento eu comecei a conversar com ele e descrever o 
quão especial é a vida deles e como eles são distintos das outras crianças, como 
são gentis, amorosos, bem comportados. Ao meu lado estava um rapaz de uns 40 
e poucos anos que estava cuidando de seus filhos e ele disse que também estava 
observando o Seva e a Sarasvati e estava admirado com eles. Então começamos 
a conversar e ele revelou ser um buscador de conhecimento, alguém desejoso de 
se purificar e compreender o sentido da vida. O nome dele é Alex e ele trabalha 
como terapeuta, sua esposa (que não estava presente no momento) é psicóloga. 
Eles tentam educar seus filhos com valores espirituais e evitam expor suas crianças 
ao conteúdo das mídias sociais e entretenimento mundano, e toda a família é 
vegetariana. Ele disse que quando nos viu chegar no parquinho ele se sentiu atraído 
por nossa vestimenta e foi se sentar próximo. A conversa fluiu muito naturalmente. 

 Eu costumo levar livros onde quer que eu vá, então eu os apresentei para 
ele e imediatamente ele quis adquiri-los. Ele levou um Bhagavad Gita, um Veda e 
um Propósito da Vida. Pode-se extrair facilmente três lições desse passatempo: 1. 
Confie na instrução do mestre espiritual; 2. Leve livros sempre; 3. Esteja sempre 
pronto para pregar.

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

Manohara Saciputra Dasa: Leia os livros de Srila Prabhupada, cante a japa com 
seu coração, tenha um bom sadhana, ouça as aulas com atenção, tente ser um 
cordeirinho manso no templo e um leão destemido e determinado nas ruas, se 
associe com devotos que estejam bem estabelecidos em suas práticas espirituais, 
seja submisso ao mestre espiritual fidedigno, seja humilde, ore ao Senhor Nityananda 
implorando para ser um instrumento de sua compaixão. Evite prajalpa, não pense 
tanto.
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RESULTADOS

[FEVEREIRO – 2022]

DE SANKIRTANA

TEMPLOS E PROJETOS LIVROS TOTAL

UF REVI PEQ MD GRD MAHA LIVROS PONTOS

1º Florianópolis FLO  0 1 398  0  889  55  2 342 1 348,50

2º Itajaí ITJ  0  201  0  264  31   496  376,25

3º Curitiba CTB  0  171  0  192  13   376  260,75

4º Porto Alegre POA  0  165  0  172  9   346  231,25

5º Recife REC  0  54  0  37  3  94  56,50

6º Secretaria de Justiça do CGB CGB-JUS 0 20 0 0 17 37 39,00

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

TOTAL  0 2 009  1 1 554  128 3 692 2 312,75
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INDIVIDUAIS REGULARES LIVROS TOTAL

UF REVI PEQ MÉD GRD MAHA LIVROS PONTOS

1º Ekachakra Nitai Dasa FLO 0 201 0 355 17 573 439,25

2º Sandhini Shakti Devi Dasi FLO 0 435 0 121 5 561 239,75

3º Bk. Franco CTB 0 151 0 172 10 333 229,75

4º Dharma Dasa FLO 0 345 0 119 5 469 215,25

5º Muralidhara Syamasundara 
Dasa FLO 0 169 0 122 11 302 186,25

6º Vinaya SriNitay Dasa ITJ 0 128 0 134 10 272 186

7º Mahananda Murari Dasa ITJ 0 68 0 111 20 199 168

8º Hara Kanta Dasa FLO 0 85 0 79 11 175 122,25

9º Rasarnava Gouranga Dasa POA 0 82 0 75 7 164 109,5

10º Bk. Leandro FLO 0 56 0 82 6 144 108

11º Manohara Saciputra Dasa POA 0 74 0 87 0 161 105,5

12º Bk. Paulo REC 0 54 0 37 3 94 56,5

13º Bk. Heric FLO 0 107 0 11 0 118 37,75

14º Bn. Gabrieli ITJ 0 5 0 11 1 17 14,25

15º Bn. Gabriella CTB 0 2 0 8 1 11 10,5

16º Bk. Deryck CTB 0 11 0 5 1 17 9,75

17º Jahnava Isvari Devi Dasi ITJ 0 0 0 8 0 8 8

18º Bk. Talles POA 0 4 0 4 1 9 7

19º Bk. Valdecir CTB 0 2 0 2 1 5 4,5

20º Advaya Dasa CGB-JUS 0 0 0 0 2 2 4

21º Bn. Eliane POA 0 0 0 3 0 3 3

22º Krishna Caitanya Prasada Dasa CTB 0 0 0 3 0 3 3

23º Bk. Luciano POA 0 4 0 0 1 5 3

24º Tungavidya Prema Devi Dasi CTB 0 3 0 2 0 5 2,75

25º Bk. Hari POA 0 0 0 2 0 2 2

26º Pushpa Dristi Devi Dasi POA 0 1 0 1 0 2 1,25

27º Bk. Alisson CTB 0 2 0 0 0 2 0,5

27º Gadadhara Pandita Dasa BRA 0 0 1 0 0 1 0,5

INDIVIDUAIS SUBSIDIADOS LIVROS TOTAL

UF REVI PEQ MÉD GRD MAHA LIVROS PONTOS

1º Advaya Dasa CGB-JUS 0 20 0 0 15 35 35
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 Meu querido Satsvarupa Maharaj,

 Por favor, aceite minhas bênçãos. Recebi sua carta datada 
de 5 de janeiro de 1975 e anotei o conteúdo cuidadosamente.
Muito obrigado por fazer seu serviço tão bem.(...)

 Em relação à sua pergunta sobre as palestras controversas, 
esse tipo de palestra não é adequado para meus alunos avançados. 
Isso é infantil. No serviço de Krishna, não há inferior e 
superior. A adoração à deidade é tão importante quanto a 
distribuição de livros. Não é material. Como mencionado no 
Bhagavatam:

 sravanam kirtanam visno smaranam pada-sevanam

 arcanam vandanam dasyam sakhyam atma-nivedanam

 Sravanam kirtanam é o começo – cantar e ouvir. A 
distribuição de livros está nesta categoria de sravanam 
kirtanam. O próximo item é smaranam. Se alguém simplesmente 
se lembra do Senhor Supremo, isso também é tão bom quanto 
sravanam kirtanam. Então vem a adoração, que também é tão bom 
quanto os outros, mas uma pessoa que simplesmente se torna 
engajada em adoração, mas não pratica sravanam e kirtanam, 
sua posição fica no campo material.

 Espero que esta lhe encontre em boa saúde, 

 Seu eterno bem querente,  

19/01/1975

Hare Krishna Land (Bombaim)
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RESULTADOS MUNDIAIS DE SANKIRTANA

[ JANEIRO 2022]

OS 10 PRIMEIROS PAÍSES

PAÍS PONTOS

1º Índia 245.061,65

2º Estados Unidos 50.320,10

3º Rússia 11.058,25

4º Bangladesh 6.135,95

5º Austrália 5.781,85

6º México 5.009,25

7º Argentina 4.995,00

8º República Tcheca 4.566,75

9º Alemanha, Áustria 4.219,00

10º Brasil 2.492,00

 

LIVROS DISTRIBUÍDOS  
NO MUNDO

Livros Maha-grandes

Livros Grandes

Livros Médios

Livros Pequenos

Revistas

Assinaturas da BTG

Coleções

119.197 

37.976 

28.879 

98.795

53.421

28

1.103

Durante o mês de  de Janeiro de 2022,  
159 templos reportaram os seguintes 
resultados de distribuição:

Este Mês

Este Ano

Desde 1965 

338.436

338.436 

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

573.446.869
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PASSATEMPOS
A FORÇA DO HARINAMA

 Nas vésperas do Nityananda Trayodasi, estávamos intensificando a 
divulgação do templo para o festival. Neste dia tínhamos o programa em 
Balneário Camboriú e antes faríamos um harinama para distribuir convites.

 O bhakta Franco e eu já estávamos distribuindo livros há algum tempo 
esperando o grupo de harinama chegar. Não éramos muitos devotos, não 
tínhamos muito tempo e, para piorar, os devotos estacionaram o carro muito 
longe de onde estávamos, e não podíamos atrasar a programação. Todo 
esse cenário criou uma certa ansiedade.

 Devido ao horário, os devotos do Harinama começaram a quase 
literalmente correr para chegar ao carro. Eles iam por um lado da avenida e 
eu pelo outro lado, também correndo, enquanto cantava e distribuia convites. 
Até que me deparei com essa visão: através do vidro de uma imobiliária, 
vários funcionários estavam hipnotizados pelo Harinama que passava do 
outro lado da rua.

 Eles haviam parado seus serviços para apreciar os devotos, e embora 
estivessem ainda dentro da sala de trabalho, estavam muito felizes e mesmo 
alguns tentavam acompanhar o mantra cantando. O mais impressionante 
é que eu, que estava ali fora, consciente do que estava acontecendo, 



Carta de Sankirtana - Fevereiro 17

a melodia devido ao barulho (não tínhamos nenhuma amplificação da voz) 
e à correria da rua, mas, pela misericórdia especial de Nityananda Prabhu, 
aquelas pessoas estavam tão afixadas nos Santos Nomes que eu tive que 
deixar o grupo de Harinama ir embora e parar para falar com eles.

 Todos foram efetivamente muito favoráveis a minha “invasão” e mesmo 
duas funcionárias que conversavam atrás da mesa, quando eu perguntei se 
todos já sabiam cantar o mantra, elas puxaram a melodia do Nando Reis e 
ensaiaram uma espécie de dancinha “indiana”.

 Então comecei a mostrar os livros e todos eles começaram a falar 
sobre o Gita: “Esse é perfeito pra Gisele!”, “É! Esse tem a cara da Gisele!”, 
“A Gisele com certeza ia amar...”. E eu comecei mentalmente a perguntar: 
“Onde está a Gisele?! Onde está a Gisele!?”

 Acontece que Gisele é a esposa de um dos funcionários. E ele acabou 
levando o livro de presente para ela.

 Particularmente, fico muito feliz quando as pessoas na rua levam 
livros para presentear seus amigos, principalmente o Gita, pois sinto como 
se a pessoa estivesse abrindo um elo, por ouvir o que o sankirtaneiro tem 
a dizer; fechando um elo ao contribuir pelo livro; e abrindo um outro elo, 
entregando o livro à pessoa presentada.

 Jay Sankirtana yajna ki Jay!

 Seu servo, Mahananda Murari Dasa.
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