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EDITORIAL
 Hare Krishna, queridos leitores!

 Mês a mês, a Carta de Sankirtana procura apresentar as qualidades da 
distribuição de livros, que são ilimitadas, assim como ondas no oceano. A  
presente edição mostra aos leitores que o sankirtana não tem idade; é imotivado 
e ininterrupto. Os resultados nacionais trazem uma coletânea de devotos de 
diferentes faixas etárias, gêneros e localidades - o Sankirtana Sul Yatra, Nova 
Gokula e Recife. A Carta torce para que haja ainda mais diversidade nos resultados, 
e que todo o território brasileiro seja contemplado, unicamente pela satisfação de 
nosso acharya-fundador, Srila Prabhupada.

 Na seção Opinião, bhakta Talles inspira a todos apesar de sua tenra idade. 
Com 17 anos, ele auxilia em diversos projetos do Sul Yatra, como o Gurukula, 
e ainda encontra tempo e entusiasmo para participar da distribuição de livros. 
Srila Prabhupada frequentemente pontuava que, quaisquer que sejam nossas 
ocupações, sempre devemos achar algum tempo para sankirtana.

 Subindo o continente americano, Chandan-Acharya dasa brahmachari 
abrilhanta a Carta de abril dando um exemplo de maturidade e mostrando que, 
mesmo na era da informação, ainda é época de se render. Ele e muitos outros 
devotos têm dado vida à cidade de Atlanta, nos EUA, inundando a capital da 
Geórgia com os livros de Srila Prabhupada e com a certeza de que podemos e 
devemos confiar no método legado por nosso acharya-fundador. Por seu destaque 
no sankirtana mundial, o Ashram Krishna Life é contemplado, novamente, nesta 
edição.

 Podemos sorver o néctar das palavras de nosso general da devoção ao 
longo da Carta, que são tão reconfortantes, e beneficiar-nos com o Néctar da 
Distribuição de Livros e o Passatempo, que trazem a experiência em lidar com o 
público, tornando a distribuição de livros mais prática e tangível.

 Os destaques dessa edição, ainda jovens, foram convocados para o exército 
de Sua Divina Graça através de livros. Tempos depois, eles retribuem a misericórdia 
através do mesmo serviço. Esperamos que o número de abril inspire aos leitores 
assim como nos inspirou.

 Boa Leitura! 

          Os Editores.
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OPINIÃO

Bk. Talles

 Hare Krishna! Primeiramente, presto minhas 
respeitosas reverências ao senhor Chaitanya 
Mahaprabhu, que fundou esse movimento 
de sankirtana, e a todos os seus associados; a 
Sua Divina Graça A.C. Bhaktivedanta Swami 
Prabhupada; a sua santidade Jayapataka Swami 
Gurumaharaja; a sua graça Hara Kanta Prabhu; e 
a todo o guru-parampara. A todos os vaishnavas 
presto ofereço minhas reverências e peço-lhes 
as bênçãos.

 Quero também agradecer a Carta de 
Sankirtana por esse convite, e prosto-me 
diante dos acharyas prévios para que eu possa 
representá-los nesta opinião.

 Todos nós estamos endividados com 
o senhor Chaitanya Mahaprabhu e todos 
os acharyas, devido a essa benção que é o 

movimento de sankirtana. Tantas reações de 
atividades e inúmeras vidas pecaminosas se 

tornaram purificadas  por meio dos santos nomes, que chegaram até nós em formato de 
livros. Quantos devotos causaram uma revolução em suas vidas por causa dos livros de 
Srila Prabhupada, que são a associação de um devoto puro? Nesse sentido, Prabhupada 
uma vez disse: “Eu dei Krishna para vocês. Vocês não podem me pagar”. Nós ganhamos 
os santos nomes de Krishna que não são diferente de Krishna.

 No Srimad Bhagavatam (11.5.32) é dito: “Na Era de Kali, pessoas inteligentes realizam 
o canto congregacional para adorar a encarnação de Deus que canta constantemente os 
nomes de Krishna. Embora Sua compleição não seja enegrecida, Ele é o próprio Krishna. 
Ele é acompanhado por Seus associados, servos, armas e companheiros confidenciais.”

 O senhor Gouranga desceu do mundo espiritual com um exército armado até a 
ponta da língua com versos do Bhagavatam e do Bhagavad-Gita, prontos para eliminar 
a mente demoníaca, impersonalista e sem fé dos habitantes de kali-yuga.

 Esse é um movimento glorioso e lindo. Por que não faríamos parte? Imagine nós, 
sem o movimento de sankirtana! Não seria nada bom! O que nos motiva a distribuir essa 
misericórdia é a gratidão de fazer parte dela.

 As glórias do sankirtana são infinitas. Então,  peço a misericórdia do senhor 
Chaitanya e a bênção de todos para que eu possa ser útil neste movimento.

 Seu servo, Bk. Talles.
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“Como você sabe, como já mencionei várias 
vezes, a imprensa é meu coração e minha alma 
e deve trabalhar constantemente para produzir 

literatura para ampla distribuição. ”

Carta a Satsvarupa. Tóquio, 16/08/1970.
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(a) Contrariando as desculpas.

Bhaktavatsala Dasa: Durante a Batalha 
de Kuruksetra, Arjuna abatia as flechas 
antes de elas atingirem-no. Nós também 
devemos fazer isso. Quando as pessoas 
nas ruas dizem algo negativo, é como 
se elas estivessem lançando flechas 
em nós, flechas de ira e inveja e outras 
coisas. Nossas flechas devem ser feitas 
de conhecimento, e devem ser obtidas 
pela leitura atenta. É legal fazer um 
ponto do que você lê. Às vezes, grandes 
e educadas flechas dizem “Sem tempo,” 
e nós devemos atirar de volta: “Você 
nunca vai ter tempo. Mas o tempo 

acaba!” Fortes palavras podem dar a 
eles alguma realização. Eles pensam 
que são os controladores, mas eles 
são controlados pelo tempo, uma 
manifestação de Krishna.

Questão: Certos tipos de pessoas tem 
reações padrão. Você consegue lembrar 
de algumas e como respondê-las?

Rohinisuta Dasa: Alguém talvez diga, “Eu 
não leio.” “Não importa. Não é um livro 
para ler de uma vez como uma novela. 
É um livro de sabedoria, e você pode ler 
sempre que você quiser e quanto você 
quiser. E não há necessidade de ler do 

NÉCTAR DA DISTRIBUIÇÃO DE LIVROS
ILIMITADAS FORMAS DE GLORIFICAR OS LIVROS
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início ao fim. Apenas leia uma página ou 
uma linha, e vai lhe dar muita inspiração. 
“ Ou eu digo: “Quando você está 
entediado ou problemas e ansiedades 
estão em sua mente, você precisa de 
algo filosófico para lhe dar inspiração, 
força interior, e paz de espírito.” Às 
vezes eu desafio, “Quando foi a última 
vez que você leu um livro como este?” 
“Na escola.” Então eu brinco, “Está na 
hora de você ler de novo; senão, você 
vai esquecer como.”

Questão: E se eles dizem, “Eu apenas 
não estou interessado”?

Rohinisuta: Então eu os deixo ir. Ou eu 
tento novamente: “Nenhum mestre 
jamais caiu do céu.” Ou, “Como você 
pode ficar interessado num livro se você 

nunca lê-lo? É uma grande sabedoria, e 
nós estamos distribuindo esses livros 
para fazê-los conhecidos. Por que 
não fica com um?” Eu faço de forma 
simples. Algumas palavras - mas com 
muita determinação. Você pode dar um 
tapinha no seu ombro e rir, mas você não 
leva suas desculpas seriamente. Você 
não fica com a mente enredada. Alguém 
pode pensar que eu sou agressivo, mas 
não é algo imposto ou uma insistência 
desagradável. É uma troca amigável 
e pessoal, e as pessoas gostam. Eles 
ficam em êxtase. Eles veem que você 
é determinado e desapegado - coisa 
que eles não são. As pessoas procuram 
por ideais. Eles gostam de ver alguém 
determinado e convencidos sobre o que 
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?

Chandan-Acharya Dasa: A importância da distribuição de livros não pode ser 
subestimada. Quando vemos o impacto que esses livros transcendentais estão 
causando na vida da civilização mal orientada, podemos ter um vislumbre da 
importância. Não é perceptível através dos sentidos materiais o impacto e a mudança 
que estão sendo trazidos pela distribuição de livros em massa. A distribuição de 
livros é uma atividade essencial para a compreensão do coração do Senhor Caitanya.

Carta de Sankirtana: Quando você começou a distribuir livros?

Chandan-Acharya Dasa: Comecei a distribuir livros em 2018, mas só levei a sério 
em 2021, quando entendi o valor e a extrema necessidade da distribuição de livros. 
Depois que comecei a levar isso a sério, houve uma grande mudança em minha vida 
espiritual.

Entrevista com Chandan-Acharya Dasa
 Chandan-Acharya Dasa é nativo do Nepal. Ele assumiu seriamente a Consciência de 
Krishna aos 18 anos, na Austrália. Formou-se em Física pela Universidade de Adelaide em 
novembro de 2019 e se mudou para a América em dezembro do mesmo ano para ingressar no 
projeto New York City Harinam como brahmachari em tempo integral. Essa equipe de harinam 
de NYC mais tarde se expandiu para o projeto Krishna Life, em Atlanta. Ele foi um distribuidor 
de livros em tempo integral por algum tempo, mas agora está atuando como “Bhakta Leader”, 
ou líder de devotos iniciantes.
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Carta de Sankirtana: Você gostaria de nos contar alguma história especial que 
aconteceu ao distribuir livros?

Chandan-Acharya Dasa: Quando eu morava na Austrália, como estudante, eu ia 
todos os dias ao principal shopping center da cidade. Colocava todos os meus livros 
no chão, sentava e fazia bhajana todos os dias. Um dia um menino passou e foi 
imediatamente atraído pelo livro Ciência da Autorrealização. Quando vi que ele 
parecia interessado, chamei-o e distribuí o livro para ele. Conversamos um pouco 
mais e descobrimos que estávamos nas mesmas turmas da nossa licenciatura. Além 
disso, estávamos indo em uma viagem de ensino para uma área rural por uma semana 
e estávamos os dois na mesma cabine. A conexão estava fluindo muito bem, e eu 
preguei para ele sobre a consciência de Krishna. Agora ele se mudou para a América 
e é um brahmachari em tempo integral no ashram Krishna Life.

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

Chandan-Acharya Dasa: Há muitas razões por trás da minha inspiração para a 
distribuição de livros, mas ela é centralizada em agradar meu mestre espiritual Bhakti 
Vikasha Swami. Ver meu mestre espiritual entusiasmado quando apresentamos 
nossos resultados todos os meses me dá uma grande felicidade. Desenvolvo um 
desejo intenso de continuar a agradá-lo cada vez mais a cada dia, semana, mês, ano, 
década e ao longo da vida.

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

Chandan-Acharya Dasa: Apenas faça. É muito difícil no começo, mas se continuarmos 
com muito entusiasmo, confiança e paciência, sempre lembrando do Senhor 
Chaitanya, podemos conquistar o mundo inteiro. Reserve um tempo para aprender 
com devotos experientes e esteja pronto para receber críticas deles.
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RESULTADOS

[ABRIL – 2022]

DE SANKIRTANA

TEMPLOS E PROJETOS LIVROS TOTAL

UF REVI PEQ MD GRD MAHA LIVROS PONTOS

1º Florianópolis FLO 0  418  0  521  43   982  711,50

2º Porto Alegre POA 0  174  0  570  29   773  671,50

3º Curitiba CTB 0  702  0  402  13   1 117  603,50

4º Itajaí ITJ 0  231  2  335  30   598  453,75

5º Gurukula-Curitiba GRK 0 67 0 86 8 161 118,75

6º Recife REC 0  59  0  72  5  136  96,75

7º Nova Gokula NG 0  0  0  6  0   6  6,00

TOTAL  0 1 651  2 1 992  128 3 773 2 661,75
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INDIVIDUAIS REGULARES LIVROS TOTAL

UF REVI PEQ MÉD GRD MAHA LIVROS PONTOS

1º Vinaya SriNitay Dasa ITJ 0 223 2 323 27 575 433,75

2º Bk. Fábio POA 0 130 0 369 16 515 433,5

3º Bk. Franco CTB 0 24 0 332 7 363 352

4º Ekachakra Nitai Dasa FLO 0 115 0 273 22 410 345,75

5º Bk. Leandro FLO 0 119 0 155 10 284 204,75

6º Manohara Saciputra Dasa POA 0 13 0 175 11 199 200,25

7º Ekanatha Dasa CTB 0 605 0 0 0 605 151,25

8º Bk. Paulo REC 0 59 0 72 5 136 96,75

9º Ekachakra Pran Dasa GRK 0 41 0 66 5 112 86,25

10º Bk. Gustavo CTB 0 67 0 53 3 123 75,75

11º Muralidhara Syamasundara Dasa FLO 0 67 0 42 4 113 66,75

12º Bk. Heric FLO 0 76 0 11 1 88 32

13º Hara Kanta Dasa FLO 0 14 0 22 3 39 31,5

14º Boddhana Tattva Dasa FLO 0 27 0 18 3 48 30,75

15º Bk. Talles GRK 0 25 0 20 2 47 30,25

16º Rasarnava Gouranga Dasa POA 0 14 0 15 2 31 22,5

17º Krishna Caitanya Prasada Dasa CTB 0 0 0 10 2 12 14

18º Bk. Hari POA 0 17 0 9 0 26 13,25

19º Bk. Valdecir CTB 0 5 0 7 1 13 10,25

20º Mahananda Murari Dasa ITJ 0 2 0 4 2 8 8,5

21º Jahnava Isvari Devi Dasi ITJ 0 5 0 6 0 11 7,25

22º Govinda Lilavati Devi Dasi NG 0 0 0 6 0 6 6

23º Bn. Madhavi ITJ 0 1 0 2 0 3 2,25

24º Bn. Denise POA 0 0 0 2 0 2 2

25º Bn. Narayani ITJ 0 0 0 0 1 1 2

26º Tungavidya Prema Devi Dasi GRK 0 0 0 0 1 1 2

27º Lila Kamalini Devi Dasi CTB 0 1 0 0 0 1 0,25

28º Mahaprabhu Dayasindhu Dasa GRK 0 1 0 0 0 1 0,25
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 Meu querido Nayana Bhiram,

 Por favor, aceite minhas bênçãos. Acuso o recebimento de sua 
carta datada de 21 de novembro de 1970 e anotei cuidadosamente o 
conteúdo.

 Sim, estou tão feliz em saber que você está distribuindo nossos 
livros em faculdades e escolas tão bem. Na verdade, este movimento 
da consciência de Krishna é uma nova proposta para o mundo. O mundo 
está sofrendo por causa da convicção ateísta da vida, então nossa 
proposta teísta apresentando Krishna, o Senhor Supremo, é certamente 
um grande alívio para os agnósticos, ateus, impersonalistas e 
voidistas. Em todos os nossos livros, falamos cientificamente de todos 
esses demônios, e se esses livros forem introduzidos nas escolas 
e faculdades, tantas belas almas serão salvas. Você está prestando 
um grande serviço à humanidade ao apresentar nossos livros ao povo 
em geral. No que diz respeito à pregação através da televisão dos 
mantras do Isopanisad, será um grande sucesso fazê-lo.

 No que diz respeito à mudança do templo para um novo local, 
isso é uma notícia muito boa. Quando eu retornar ao seu país, 
devo visitar seu templo, seja de Nova York ou de Nova Vrindaban. 
Antigamente, quando vim para os EUA pela primeira vez, vi esta 
cidade da Filadélfia. É uma cidade pequena e simpática que quase 
representa Nova York. Na Universidade de Filadélfia há um professor 
de sânscrito. Seu primeiro nome é Norman, e o sobrenome é, acredito, 
Brown. Dr. Norman Brown. Ele me convidou para falar em sua classe, 
então nos conhecemos. Se possível, tente apresentar nossos livros 
lá. Esta universidade fica no distrito de Walnut.

01/12/1970

Bombaim
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RESULTADOS MUNDIAIS DE SANKIRTANA

[ MARÇO 2022]

OS 10 PRIMEIROS PAÍSES

PAÍS PONTOS

1º Índia 241.299,35

2º Estados Unidos 75.446,90

3º Reino Unido 11.038,00

4º Austrália 7.479,35

5º Rússia 6.451,50

6º República Tcheca 4.995,75

7º França 4.684,50

8º AlemanhaÁustria 4.330,50

9º Belarus 2.050,75

10º Argentina 1.795,00

13º Brasil 1.396,00

LIVROS DISTRIBUÍDOS  
NO MUNDO

Livros Maha-grandes

Livros Grandes

Livros Médios

Livros Pequenos

Revistas

Assinaturas da BTG

Coleções

115.344

36.568 

46.887 

131.505

32.749

58

1.766

Durante o mês de  de Março de 2022,  
138 templos reportaram os seguintes 
resultados de distribuição:

Este Mês

Este Ano

Desde 1965 

363.401

1.394.298

574.508.644 

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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PASSATEMPO
UM “DEFEITO” NO BHAGAVAD-GITA 

 Uma das coisas que aprendemos na consciência 
de Krishna é que o mundo material é perfeito em 
sua imperfeição. Tudo que está sobre a natureza 
material é passível de apresentar defeitos, falhas 
ou erros. Mesmo o arcabouço transcendental, 
quando envolto pela natureza material, podem 
apresentar aparentes defeitos. E isso pode 
acontecer até com os livros que distribuímos na 
rua. Claro, se alguém argumentar que essas falhas 
materiais invalidam a verdade contida nos livros, 
está cometendo uma ofensa aos ensinamentos 
de Srila Prabhupada por apresentar uma 
visão mundana sobre seus (de Prabhupada) 
ensinamentos e livros. Bem, no quesito material, 

às vezes algum livros vem com algum erro de impressão, às vezes alguma falha na 
montagem do livro, às vezes falta uma ou outra informação; são todas coisas que 
acontecem ocasionalmente.

 Uma outra coisa que aprendemos a consciência de Krishna é que tudo está 
sobre estrito controle do Senhor Supremo, e portanto, não há nada de errado 
acontecendo desde que nós possamos ver tudo relacionado ao serviço a Sri Krishna, 
e assim, pela misericórdia do mestre espiritual, alguém consegue transcender toda 
ansiedade causada pelas confusões materiais.

 Mas falando da distribuição dos livros, alguns dias atrás nós estávamos 
praticamente sem Bhagavad-Gitas no tempo de Itajaí, restando apenas alguns 
exemplares. Quando estava saindo a sankirtana procurei por alguns Gitas 
guardados e encontrei um volume que tinha um defeito: ele não apresentava 
as imagens internas. Para quem distribui Bhagavad-Gita sabe o quanto as 
imagens influenciam as pessoas a adquirir o livro. Muitas pessoas se convencem 
sobre a existência da alma ao ver a imagem da transmigração dos corpos, 
por exemplo. Outros se atraem pelo sorriso cativante de Srila Prabhupada. 

Mahananda Murari Dasa
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Enfim, um Gita sem imagens fica bem menos valorizado aos olhos de uma pessoa 
materialmente condicionada. Entretanto, algumas pessoas não gostam das 
imagens por diferentes razões.

 Acontece que eu tinha esse Gita e estava muito desejoso de distribuí-lo, 
então sai do templo meditando em como apresentar o Gita sem imagens. Fui até a 
Praia Brava abordar os banhistas na areia e  logo ao chegar vi uma barraca montada 
e um jovem rapaz brincando alegremente com seu filho e resolvi abordá-los. 
Como sempre faço, iniciei uma conversa descontraída, ao que eles reciprocaram, 
e seguindo o mantra que costumo utilizar, perguntei ao pai: como você faz para 
ficar em paz neste mundo material? Ao que ele respondeu: “Jesus!”. Então, como 
aprendi depois de muitas abordagens as cristãos, e percebendo que ele era uma 
pessoa sincera, apresentei os catur-sloki do Bhagavad Gita (10.8-11) pregando de 
uma maneira bem religiosa sobre a sabedoria de Deus e sobre como os devotos 
do Senhor devem serví-Lo de todo coração e assim Ele mesmo transmitirá 
conhecimento a respeito dEle dentro do coração do devoto, etc. O rapaz ficou 
muito impressionado com a filosofia clara e direta do Gita, e após folhear o livro 
resolveu adquirí-lo. Acontece que muitas vezes os cristãos estão entre aqueles que 
não aceitam as imagens, e este era justamente o Gita com este “defeito” Ou seja, 
tudo caiu certinho como pérolas ensartadas num cordão.

Jay sankirtana yajna ki jay!

Seu servo Mahananda Murari Dasa
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