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EDITORIAL
 

 Hare Krishna! Reverências e saudações devotos e amigos! 

 Motivados pela auspiciosa e recente comemoração de Rama Navami, chegamos 
à edição de março desta gloriosa publicação grandemente inspirados pelas fascinantes 
e singulares palavras de nossos excepcionais convidados das seções “Opinião” e 
“Entrevista” - respectivamente, Mahaprabhu Dayasindhu e Mahotsaha Prabhus. 

 O primeiro é o notável líder, até recentemente, do templo de Curitiba e também do 
CGR 5 - ISKCON Sul do Brasil - e que atualmente dedica-se em tempo integral à direção 
e ao ensino fundamental no Gurukula da ISKCON Curitiba, formando diligentemente 
os pregadores do futuro. Mahaprabhu Dayasindhu Prabhu sempre liderou e continua 
liderando pelo exemplo e com irretocável consciência de sankirtana.

 O segundo é o extraordinário distribuidor de livros, líder de sankirtana e vice-
presidente do projeto Krishna Life, em Atlanta, nos Estados Unidos. Mahotsaha Prabhu 
está na vanguarda do sankirtana, tanto externa quanto internamente, manifestando 
uma rara absorção e imersão no mais puro humor de pregação e espírito de urgência 
que Srila Prabhupada pessoalmente demonstrou na missão de salvação das almas 
sofredoras e desorientadas desta difícil era de desavenças e ignorância. Na última 
Maratona de Prabhupada, ele conquistou a vice posição global e quebrou um recorde 
mundial com a assombrosa marca de 307 livros médios e 1.177 livros maha-grandes, 
somando 1.484 livros vendidos em um único dia! Espantoso! Só podemos nos inspirar 
e orar para que Mahotsaha Prabhu quebre seu próprio recorde repetidamente! 

 Para nossa instigação e deleite, ambos transbordam aqui suas aguçadas 
realizações a respeito da posição exaltada e fundamentalmente especial que a 
distribuição dos livros de Srila Prabhupada ocupa na mente e no coração transcendentais 
de nosso sublime acharya-fundador. Este triunfo dos dois é, naturalmente, o reflexo da 
impecável influência de seus mestres espirituais, a saber, S.S. Jayapataka Swami, S.S. 
Bhakti Vikasa Swami e S.G. Hara Kanta Prabhu, todos exemplos vívidos e imaculados 
de tudo o que encontraremos nas proximas páginas.

 Nos resultados nacionais, invadindo a hegemonia  do Sul nas 4 primeiras posições, 
temos a grata surpesa de Recife, chegando com fome de sankirtana. Vrajadhama 
também aparece e demonstra inspiração, com um dia nectáreo de sankirtana em 
Caruaru. Vamos lá devotos! Os distribuidores do Sul torcem por serem esmagados 
por vocês, no mais humilde e sincero espírito de competição transcendental. Vamos 
levantar o sankirtana nacional nesse humor militante de “pé na rua” que o nosso 
general Srila Prabhupada nos legou! Nos vemos nas próximas Cartas!

 Todas as glórias a Srila Prabhupada!  

                                                                                                   Os Editores.
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OPINIÃO
                                                      

 Hare Krsna, queridos devotos! 

 Por favor, aceitem minhas respeitosas 
reverências.

 Todas as glórias a Srila Prabhupada! Todas as 
glórias ao transcendental movimento de sankirtana 
de Sri Chaitanya Mahaprabhu!

 Gostaria de, antes que qualquer coisa, 
agradecer ao convite da Carta de Sankirtana a este 
aspirante a servo que vos fala. Com a ordem, vem 
a qualificação. Assim, peço as bençãos de todos 
para tentar falar palavras úteis, com o adequado 
humor de serviço.

  

 Gostaria de iniciar este texto trazendo à tona a característica missionária do movimento 
de sankirtana do Senhor Chaitanya, com base em uma instrução recebida por Chaitanya 
Mahaprabhu de seu Mestre Espiritual, Isvara Puri:

 naca, gao, bhakta-sange kara sankirtana

 krsna-nama upadesi’ tara’ sarva-jana

 “Minha querida criança, continue dançando, cantando e executando sankirtana na 
associação com devotos. Além disso, vá e pregue sobre o valor de cantar Krishna Nama, 
pois, através deste processo, você será capaz de libertar todas as almas caídas.”

 A base desse movimento de sankirtana é: cantar os Santos Nomes e ensinar sobre 
as glórias dos Santos Nomes, na associação dos devotos. Chaitanya Mahaprabhu também 
pessoalmente instrui: “bolo Krsna, bhajo Krsna, koro Krsna siksa” – “Cantem Krishna!, adorem 
Krishna e ensinem sobre Krishna.”

 A essência missionária do movimento do qual afortunadamente fazemos parte, pela 
graça imotivada de Sua Divina Graça Srila Prabhupada, deve ser constantemente relembrada, 
e deve ser objeto de meditação a todo aspirante a devoto de Krishna. Isso porque este 
movimento de sankirtana tem o potencial para purificar e libertar todos os seres deste mundo 
– palavras de todo nosso parampara, a começar com a primeira citação aqui, de Isvara Puri.
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O Kali-Santarana Upanisad já diz (palavras de Brahma, outro de nossos acaryas): 

 iti shodashakam namnam,

 kali-kalmasha-nashanam;

 natah parataropayah, 

 sarva-vedeshu drishyate.

 “Estas dezesseis palavras [o mantra Hare Krishna] são feitas especialmente para 
destruir todos os sintomas da era de kali. Não há alternativa em nenhuma parte dos Vedas, 
ao não ser o cantar desses nomes”.

 Os livros de Sua Divina Graça são a fonte de conhecimento acerca desses Santos 
nomes, de instruções acerca de Krishna e, ao mesmo tempo, de brinde, de associação com um 
devoto puro de Krishna, na pessoa do autor dos livros, Srila Prabhupada. E, como sabemos, 
um instante de associação com um devoto puro pode conceder toda a perfeição (cc. Madhya, 
22.54).

 Desta forma, esses livros têm tudo o necessário para mudar o mundo em que vivemos!

 A metáfora do exército de Chaitanya Mahaprabhu, com seus soldados munidos de 
livros, nunca se desgasta e nunca foi tão relevante quanto agora (em que o mundo está vivendo 
uma guerra, em que alguns especulam a possibilidade de uma terceira guerra mundial). Cedo 
ou tarde, alguma guerra irá acontecer. Seja ela travada com armas e manchada de sangue, 
sob influencia de Kali, ou travada com os livros de Prabhupada, ao som dos Santos Nomes – 
contra a influência de Kali. Se não lutarmos na segunda opção, poderemos acabar na primeira 
– como alguns devotos ucranianos, contra sua vontade. Afinal, lembremos, a “fórmula da paz” 
reside em compreender Krishna!

 Por fim, não devemos deixar para amanhã o que podemos fazer hoje. Todos os acharyas 
apresentam uma imensa ansiedade em propagar essa Consciência de Krishna, e devemos 
compreender esse senso de urgência – o de sair e ajudar outros a saírem de uma casa em 
chamas e, com toda nossa força, atenção e determinação, cantar esses Santos Nomes e, em 
especial, distribuir os livros de Sua Divina Graça.

 O resultado, para quem recebe, é libertador, e para quem distribui é glorioso. Todos 
conhecem o 18.68 do Gita, mas aqui vão as palavras do próprio kali-yuga-pavana: 

 sabe gaya,--”jaya jaya jaya haridasa

 namera mahima yenha karila prakasa”

 “Todos [após a ordem de Chaitanya Mahaprabhu] começaram a cantar: ‘Todas as 
glórias a Haridasa Thakura, que revelou ao mundo a importância de cantar os Santos Nomes’”

 Aspirando a servir, e a ser minimamente útil neste movimento de sankirtana,

 Seu servo, Mahaprabhu Dayasindhu das.
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“Ao se concentrar totalmente na distri-
buição de livros para Krishna, a pessoa 

está totalmente absorta em Krishna. Isso 
é samadhi.”

Srimad Bhagavatam 10.2.37
Significado
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Elogiando as pessoas

Navina-nirada Dasa: Elogios e piadas 
fazem as pessoas rirem, se sentirem 
bem e quebrar o gelo. Às vezes você tem 
que mandar algumas piadas que eles 
possam entender e achar engraçado. 
Iluminar o ambiente os dispõe para a 
nossa mensagem e os torna inclinados ao 
nosso desejo, que é dar-lhes estes livros. 
Os devotos devem sempre estar alerta 
para fazer uma observação de forma 
espontânea e bem-humorada, porque 
isso é o que as pessoas apreciam muito. 
Se os devotos elogiam, devem fazê-lo 
com maturidade e não soar artificial ou 
zombeteiro. A lisonja vem dos lábios; a 

apreciação vem do coração. Um devoto 
pode elogiar sinceramente alguém porque 
ele sabe que todas as suas qualidades 
admiráveis  vêm de Krishna; e porque um 
devoto não é invejoso ele sempre pode 
apreciar a todos pelo que são: centelhas 
do esplendor de Krishna. Um devoto 
pode tirar néctar de um pote de veneno, 
ouro de um lugar imundo e encontrar 
boas qualidades mesmo quando são 
insignificantes. Um devoto ignora o mal e 
sempre vê o bem. Tal elogio lembra a alma 
condicionada que ela é destinada a algo 
grande e glorioso: o serviço devocional. 
E é exatamente isso que o devoto está 
oferecendo a eles: uma oportunidade 

NÉCTAR DA DISTRIBUIÇÃO DE LIVROS
ILIMITADAS FORMAS DE GLORIFICAR OS LIVROS
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maravilhosa para se envolver em serviço 
devocional.

Lidando com situações especiais

 O desejo do Senhor Chaitanya 
era que este canto do santos nomes 
fosse espalhados por todas as cidades 
e vilarejos na face do globo, e agora Seu 
desejo está sendo cumprido. Este é o 
crédito de vocês como servos sinceros 
do Senhor.  É sempre difícil com os 
karmis porque eles não têm tempo 
para funções ou reuniões espirituais. 
Sukadeva Gosvami analisa a situação 
do karmis como estando dormindo e 
se entregando à vida sexual à noite e 
durante o dia trabalhando duro - “Onde 
está o dinheiro? Onde está o dinheiro?” 
- e   quando conseguem o dinheiro, 
acumulando parafernália doméstica 

e outras coisas. De qualquer forma, 
pela misericórdia do Senhor Chaitanya, 
mesmo pessoas materialmente absortas 
podem ser libertadas de seu enredamento 
em maya pelo contato com o canto dos 
santos nomes do Senhor, o mantra Hare 
Krishna. Se você vibrar esses sons 
transcendentais em todos os lugares 
continuamente, eles perfurarão seus 
ouvidos e entrarão em seus corações, 
e então sua atração natural por Krishna 
será revivida. Assim, não se importe pelas 
desculpas temporárias das pessoas 
relutantes e infelizes, vocês simplesmente 
levem adiante nosso programa de 
distribuir os santos nomes, prasadam e 
literaturas, e o efeito acontecerá. 

Srila Prabhupada

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?

Mahotsaha Dasa: Bem, que valor tem a minha opinião? Mas temos a opinião de 
Srila Prabhupada, por quem nós vivemos, e ele disse: “não há dúvida disso: a 
distribuição de livros é nossa atividade mais importante”. E ele também disse que 
“pregar significa distribuir livros”. Então, novamente podemos dizer que não há 
duvidas de que distribuir livros seja nossa atividade mais importante.

Carta de Sankirtana: Como começou a distribuir livros? 

Mahotsaha Dasa: Bem, comecei a distribuir livros quando eu tinha dezenove anos 
de idade. Agora, esse corpo tem vinte e sete.

Carta de Sankirtana: Como foi sua primeira experiência distribuindo livros?

Mahotsaha Dasa: Foi muito extática (risos). Eu estava sentado, cantando, fazendo

Entrevista com Mahotsaha Dasa
 Mahotsaha das nasceu em Hyderabad, sul da Índia. Entrou para o movimento em 
Nova Iorque em 2014. Atualmente é o vice-presidente e líder de Sankirtana do projeto 
Krishna Life em Atlanta, o qual chama de “quartel general do Sankirtana no mundo”, 
para treinar devotos na arte da distribuição de livros. Tem se destacado mundialmente 
por seus resultados e por distribuir e ensinar muitos devotos a distribuir grandes e 
diversos kits de livros.



Carta de Sankirtana - Março 10

harinama na rua e meu líder, na época, me disse: “por favor, se levante e comece a 
distribuir livros.” Então eu disse: “eu não sei como distribuir livros.”, ele disse: “vá e 
tente!”. Então peguei alguns de cada um dos livros que estavam na mesa e, em meu 
primeiro dia, eu distribuí 44 livros maha, pelo dobro do valor da BBT. Eu distribui 
todos os livros da mesa. Foi muito incrível. Eu não sabia o que estava acontecendo, 
mas, sem dúvida, foi muito inspirador para mim.

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

Mahotsaha Dasa: Sim! Por que não?

Isso aconteceu há poucos dias. Eu estava distribuindo livros na estação de trens 
chamada Marta, em Atlanta. É uma estação local, e eu encontrei esse homem, ele 
estava muito bem vestido, tinha óculos de ouro, várias jóias, barba e tatuagens em 
seu rosto. Ele tinha lágrimas tatuadas em seu rosto. Em Atlanta, isso geralmente 
quer dizer que o numero de lágrimas tatuadas são o numero de pessoas que foram 
mortas pela pessoa que tem as tatuagens. Ele também tinha um cinto dourado. 
Sabe, ele estava muito bem vestido. Bons sapatos, uma bela calça, esse cinto 
dourado, e ele tinha uma arma enorme saindo de sua cintura, era uma arma muito 
grande, e ele estava usando ela alí. 

Então eu o abordei e disse: “nós somos monges, estamos distribuindo os livros de 
Srila Prabhupada, e esses livros propagam consciência de Deus pelo mundo todo. 
Por favor, nos ajude!”. 

Ele disse: “olha, eu vou te dar uma doação mas, na verdade, eu sou meio 
muçulmano”, e então, por alguma razão, eu tive essa ideia, ou Krishna me deu 
essa ideia. Eu coloquei a mão na minha bolsa de livros, e eu tinha uma pilha de 
livros, com Bhagavad-Gita, Isopanisad e Néctar da Instrução. O livro no topo era 
um Isopanisad, mas o livro de trás era um Néctar da Instrução. Então, eu virei a 
pilha e mostrei a ele o Néctar da Instrução, dizendo: “olha, o nome dele era Dabir 
Kash e o dele era Sakara Mallika, e eles trabalhavam para Nawab Hussein Shah, 
um antigo governante muçulmano na Índia, e eles escreveram esse livro, o Néctar 
da Instrução, por isso você deve comprá-lo.”

O cara ficou tão feliz! E esse sujeito mal-encarado, com tatuagens em seu rosto 
sorriu e disse: “quer saber? Vou comprar!” e ele comprou oito livros!

Isso, para mim, foi incrível. E me aconteceu recentemente. Sabe, eu poderia ter sido 
baleado, mas ele acabou levando alguns livros! É muita misericórdia de Krishna!

Bem, como a pergunta é “algumas histórias especiais”, uma outra história de 
distribuição de livros que gostaria de compartilhar é a de que, uma vez, estava 
distribuindo livros no Aeroporto Internacional de Atlanta. Eu estava distribuindo os 
livros de Srila Prabhupada, e, geralmente, eu não vou em algumas áreas do aeroporto, 
pois sei que são mais devagares e menos livros saem, por isso geralmente não vou. 
Mas, desta vez, por alguma razão, eu fui em uma dessas áreas. Então encontrei 
esse rapaz, que estava prestes a pegar um taxi. E eu o abordei e apenas falei algo 
bem rápido e mostrei os livros de Srila Prabhupada, e ele disse: “cara! Você não 
vai acreditar! Eu estava prestes a comprar esses livros pelo Amazon!” Ele estava 
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prestes a comprar um Bhagavad-Gita pelo Amazon e, sabe, pelo Amazon, pode ser um 
Gita mayavadi, ou qualquer coisa assim. Mas ele comprou um Bhagavad-Gita de Srila 
Prabhupada e, claro, não distribuímos apenas o Gita: vendi a ele uma pilha completa 
de livros de Prabhupada e, após ele haver comprado os livros, peguei seu contato 
e, agora, ele é um senhor negro maduro e é parte ativa de nossa congregação. Ele 
canta japa, vem todo o domingo para o festival, tráz pessoas, distribui livros de acordo 
com sua capacidade (ele compra livros de mim e os distribui) e isso é muito incrível! 
Se alguém deseja ter um Bhagavad-Gita, Krishna imediatamente aparece! Então esse 
foi mais um passatempo. Pode ser que eu me lembre de mais algum passatempo de 
sankirtana. Vamos continuar com a entrevista por enquanto. Se eu me lembrar de mais 
algum, eu falo.

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

Mahotsaha Dasa: Bem, guru-vakya parama mahatta As palavras do mestre 
espiritual são as mais importantes. Meu mestre espiritual me instruiu a distribuir 
livros. Sempre que ouço as aulas de meu mestre espiritual, Sua Santidade Bhakti 
Vikasa Swami, ele é minha maior inspiração para distribuir livros. Ele mesmo é 
um grande distribuidor e inspira muitos milhares de distribuidores. Ele é minha maior 
inspiração. Quando ouço suas aulas, elas realmente me inspiram, pois ele tem muito 
entusiasmo em levar adiante a missão de Srila Prabhupada, e esse entusiasmo vem 
para mim.

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

Mahotsaha Dasa: Distribua livros, distribua livros, distribua livros. Essa é a atividade 
mais importante, e forma mais fácil de satisfazer Srila Prabhupada e obter sua 
misericórdia. Então devemos fazer o que quer que seja necessário para satisfazer



Carta de Sankirtana - Março 12

Srila Prabhupada. O jeito mais fácil de satisfazer Prabhupada e os acharyas prévios 
é distribuindo os livros de Srila Prabhupada. Então, por favor, não importa o que 
sua mente diga. Sabe, Rama Raya Prabhu, ele foi a primeira associação com um 
brahmacari sênior que tive. Eu vivi com ele por algum tempo, e ele me ensinou 
uma coisa. ele dizia: “não pense, apenas faça”. Então, “não pense, apenas faça”, 
apenas distribua os livros de Srila Prabhupada e tudo vem. Tudo auspicioso vem 
por distribuir os livros de Srila Prabhupada.

Carta de Sankirtana: Você se tornou famoso por distribuir muitos livros para uma 
mesma pessoa. Poderia nos dar algumas dicas de como fazer isso?

Mahotsaha Dasa: Sim, claro! Algumas dicas que gostaria de dar são que, bem, 
você tem apenas um tempo limitado em cada dia, uma energia limitada e um 
numero limitado de pessoas com quem você poderá falar. Então, enquanto aborda 
as pessoas, você deve, também tentar vender-lhes o maior numero de livros de 
Srila Prabhupada possível, o máximo de pilhas de livros de Srila Prabhupada 
possível, e o mais importante: dê a eles o melhor retorno pelo dinheiro deles. Dê o 
máximo de livros possível pelo dinheiro que a pessoa deu. Isso, por si só, é o mais 
incrível. Não há nada mais importante do que isso. Apenas dê para as pessoas o 
máximo de livros possível pelo dinheiro que elas deram. Apenas dê a uma pessoa o 
máximo possível de livros de Srila Prabhupada, e apenas por fazer isso, as pessoas 
ficarão muito felizes. Elas estão buscando por isso. Sabe, as pessoas gastam muito 
dinheiro com tantas coisas inúteis. Então, ao invés de gastarem tanto dinheiro com 
coisas inúteis, nós lhes damos uma pilha de livros de Srila Prabhupada! Isso irá 
inspirá-las muito. 

Agora, eu havia prometido mais uma história de sankirtana. Então essa história que 
estava pensando a respeito é a de que, recentemente, acabei indo para Austin. Por 
alguma razão, eu estava muito engajado em assuntos administrativos, e não estava 
conseguindo sair e distribuir livros e eu queria muito sair. Então Kalki Prabhu me 
levou para Austin, e haviam alguns devotos distribuindo livros de Prabhupada lá. 
Eu tinha apenas mais ou menos meia hora, e um desejo muito grande de distribuir 
coleções de Bhagavatam nas ruas, pois um brahmacari que distribuía em Austin me 
disse que isso era impossível nas ruas de Austin. Então eu disse a ele que ia provar 
que ele estava errado.

Parecia até ridículo. O prabhu me deixou próximo do ponto de sankirtana e tive 
que carregar a coleção por uma boa distância em meus ombros, até que encontrei 
alguns de nossos devotos, dois brahmacaris me ajudaram a carregar a coleção até 
o ponto de sankirtana. No minuto em que cheguei lá, uma loucura tomou conta de 
meu corpo, minha mente e inteligência e o primeiro cara que vi, o abordei e comecei 
a pregar a ele muito fortemente sobre como essa é uma sociedade de animais, e 
sobre como esse mundo material é inútil mas, ao se abrigar em Krishna, todo esse 
oceano material se torna do tamanho da poça na pegada de um bezerro. Também 
falei de como a forma humana de vida é muito raramente obtida. Então abri um dos 
Bhagavatam’s, comecei mostrar as fotos e, então o cara me disse:  “Ok, ok, ok, eu 
vou levar!” então ele me deu 300 dólares na hora. Foi muito incrível! Depois que isso 
aconteceu, eu sentia como se estivesse voando. E, após ter distribuído a coleção 
do Bhagavatam, nos próximos 30 minutos, distribui mais seis kits saptarishi, por 
sessenta dólares cada um! Isso foi muito incrível! 
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RESULTADOS

[MARÇO – 2022]

DE SANKIRTANA

TEMPLOS E PROJETOS LIVROS TOTAL

UF REVI PEQ MD GRD MAHA LIVROS PONTOS

1º Florianópolis FLO  0  226  0  313  36   575  441,50

2º Porto Alegre POA 0  249  0  281  19  549  381,25

3º Itajaí ITJ 0  92  0  97  22  211  164,00

4º Recife REC  0  125  0  113  3   241  150,25

5º Curitiba CTB  0  58  0  98  11   167  134,50

6º Ubatuba UBA  0  34  0  46  0   80  54,50

7º Ecovila Vrajadhama EVD  0  115  0  0  3  118  34,75

8º Franco da Rocha FR  0  0  0  0  7   7  14,00

9° Portal dos Avataras - Bahia PA-BA  0  0  0  0  7  7  14,00

10° Brasília BRA  0  7  3  2  1  13  7,25

TOTAL  0  906  3  950  109 1 968 1 396,00
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INDIVIDUAIS REGULARES LIVROS TOTAL

UF REVI PEQ MÉD GRD MAHA LIVROS PONTOS

1 Ekachakra Nitai Dasa FLO 0 82 0 124 16 222 176,5

2 Bk. Paulo REC 0 125 0 113 3 241 150,25

3 Bk. Fábio POA 0 107 0 103 8 218 145,75

4 Rasarnava Gouranga Dasa POA 0 65 0 106 5 176 132,25

5 Muralidhara Syamasundara Dasa FLO 0 87 0 78 9 174 117,75

6 Bk. Leandro FLO 0 39 0 92 4 135 109,75

7 Bk. Franco CTB 0 52 0 79 8 139 108

8 Vinaya SriNitay Dasa ITJ 0 54 0 60 8 122 89,5

9 Mahananda Murari Dasa ITJ 0 28 0 35 12 75 66

10 Manohara Saciputra Dasa POA 0 42 0 50 2 94 64,5

11 Bn. Pamela UBA 0 34 0 46 0 80 54,5

12 Bk. Heric FLO 0 18 0 19 2 39 27,5

13 Bk. Hari POA 0 13 0 16 1 30 21,25

14 Vishala Sakha Das EVD 0 50 0 0 3 53 18,5

15 Ananda Rasa Devi Dasi FR 0 0 0 0 7 7 14

16 Krishna Caitanya Prasada Dasa CTB 0 2 0 7 3 12 13,5

17 Jagad Vicitra Dasa PA-BA 0 0 0 0 5 5 10

18 Bk. Luciano Assis POA 0 21 0 3 0 24 8,25

19 Hara Kanta Dasa FLO 0 0 0 0 4 4 8

20 Gadadhara Pandita Dasa BRA 0 7 3 2 1 13 7,25

21 Lalita Priya Devi Dasi POA 0 1 0 3 2 6 7,25

22 Bn. Gabriella CTB 0 1 0 6 0 7 6,25

23 Janaki Maharani Devi Dasi EVD 0 24 0 0 0 24 6

24 Bn. Ana Paula CTB 0 2 0 5 0 7 5,5

25 Bn. Mara ITJ 0 2 0 1 2 5 5,5

26 Bk. Adriano EVD 0 18 0 0 0 18 4,5

27 Jaya Nityananda Dasa PA-BA 0 0 0 0 2 2 4

28 Bk. Lucas EVD 0 15 0 0 0 15 3,75

29 Boddhana Tattva Dasa FLO 0 0 0 0 1 1 2

30 Bn. Dalva ITJ 0 8 0 0 0 8 2

31 Maha Bhagavata Dasa POA 0 0 0 0 1 1 2

32 Bk. Odilon EVD 0 8 0 0 0 8 2

33 Bk. Alisson CTB 0 1 0 1 0 2 1,25

34 Bk. Rafael ITJ 0 0 0 1 0 1 1
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 Meu caro Bali Mardan,

 Por favor, aceite minhas bênçãos.

 Recebi sua carta datada de 28 de dezembro de 1971. 

 Sim, gostei muito das novas capas de Fácil Viagem e 
Perfeição da Yoga. Tanto quanto possível, continue reimprimindo 
todos os livros e distribuindo-os profusamente. Sua idéia de 
emitir uma série de Ensinamentos Transcendentais é boa.

  Queremos inundar o mercado com publicações sobre 
consciência de Krishna. Aqui em Bombaim retomei minha 
tradução do Bhagavatam. Mas o melhor lugar onde posso fazer 
meu trabalho de tradução é em Los Angeles e Nova York. Se 
em ambos os lugares houver facilidade de que, assim que eu 
traduzir, o assunto possa ser composto e se a ISKCON PRESS 
puder realmente funcionar de forma eficiente para que possam 
imprimir o Bhagavatam capítulo por capítulo conforme está 
composto, então esse arranjo será muito favorável. Tente 
e providencie isso. Será um grande crédito para você se 
você puder organizar tudo tão bem que meu Bhagavatam possa 
ser publicado com muita regularidade capítulo por capítulo. 
 
 Espero que esta lhe encontre em boa saúde, 

 Seu eterno bem querente,  

02/01/1972

Hare Krishna Land (Bombaim)
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RESULTADOS MUNDIAIS DE SANKIRTANA

[ FEVEREIRO 2022]

OS 10 PRIMEIROS PAÍSES

PAÍS PONTOS

1º Índia 276.908,60

2º Bangladesh 68.609,25

3º Estados Unidos Rússia 63.125,45

4º México 5.572,25

5º República Tcheca 3.358,25

6º Austrália 2.963,95

7º Bulgária 2.961,50

8º Nova Zelândia 2.844,25

9º Reino Unido 2.662,00,

10º Alemanha Áustria 2.638,00

14º Brasil 2.273,75

 

LIVROS DISTRIBUÍDOS  
NO MUNDO

Livros Maha-grandes

Livros Grandes

Livros Médios

Livros Pequenos

Revistas

Assinaturas da BTG

Coleções

138.178  

59.429

42.429

138.972

116.647

128

1.536

Durante o mês de  de de fevereiro 2022,  
135 templos reportaram os seguintes 
resultados de distribuição:

Este Mês

Este Ano

Desde 1965 

496.423

928.676 

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

574.040.444
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PASSATEMPOS
UM GITA, UMA VISITA

 Hare Krishna a todos os devotos, me chamo Fábio e recentemente 
fiz dois meses no movimento para consciência de Krishna. O sankirtana é 
muito incrível,  pois faz com que o devoto possa desenvolver muitas virtudes. 
O mais curioso de tudo isso é que antes de entrar no movimento, eu já 
distribuía livros na rua e não desenvolvia nenhuma virtude. 

 Para não prolongar demais, contarei um passatempo bem legal que 
aconteceu. Estava com o bhakta Hari na Avenida Andradas, em Porto Alegre, 
e não estava saindo nenhum livro. As pessoas naquele dia estavam com 
muita pressa, mas havia muita determinação em mim naquele momento, até 
que finalmente consegui falar com uma pessoa. Ela estava muita apressada 
e procurando emprego. Comecei a apresentar o Bhagavad-gita, e ela me 
disse que já escutava o maha-mantra quando criança e também estudava o 
Gita em audiobook, porém nunca teve a oportunidade de adquirir um. 

 O que mais chamou minha atenção foi o fato de que ela estava 
procurando emprego e não tinha condições de levar, mas sentia que tinha 
que adquiri-lo pois precisava muito dele. Ela então levou o Gita e foi o 
primeiro que eu distribuí! Foi um dia bem especial, saíram dois Gitas e me 
lembro até hoje o nome daquela pessoa que levou o primeiro: ela se chama 
Liliane, e até mesmo veio no festival de Gaura Purnima! Então percebo cada 
dia mais a importância da distribuição de livros, pois é um trabalho que 
ajuda milhares de pessoas no mundo todo a terem acesso a consciência de 
Krishna. 
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