Brazilian Report Seva#2/2013 - Sri Bhagavad-gita launching
Second Chapter: On the middle of the road
All the glories to Sri Guru and Sri Gauranga!
Dear Srila Bhakti Nirmal Acharya Maharaj, Acharya Board members and Sripad B.R.
Madhusudan Maharaj, please accept my humble obeisance’s at your lotus feet. I hope
this message find you well. I´m writing on my poor poor English (that I pray You may
forgive again), under the request of Srila Bhakti Vijay Trivikrama Maharaj and Brazilian
devotees, to share with you the new chapter of the Srimad Bhagavad-gita roadshow in
Brazil. Right now we are at the middle of the schedule: 10 events took place on 5 cities
- São Paulo, Porto Alegre, Ivoti, Curitiba and Araraquara in places as Yoga Studios,
restaurant, bookstores, and neighbors associations.

Second chapter: events at Porto Alegre and Ivoti (RS- A), Curitiba (PR- B) and Araraquara (SPC).

The local devotees engaged themselves to make all those happenings beautifully
executed and full of happiness.
The response has being so beautiful, some places were fully packed and others were
more familiar environment but what is connecting all places is the feedback of the
audience: always making several questions, sharing their experiences, asking for more
events, people who follow us through the events and are planning to visit the main
ashram at Campos do Jordão and the local study groups.
We got new friends and the devotees got enthusiasm to keep the public preaching with
more frequency. We saw many miracles happening under the strength of Sri Gita,
Many devotees rejoined the meetings, the online webstore is distributing books to
different states of the country and even to other missions. Many books have being sold
and the press started to cover our events on TV, newspaper and webshows.
Again, we asked to the local leaders and responsible for the events to share with You
how they happened, with some pictures.
We are felling Your blessings and presence encouraging us and praying to satisfy Your
Divine Graces with this intent.
With affection, Ananda Moyi devi dasi.

Ivoti:
01/09 19h – Sri Chaitanya Sridhar Govinda Seva Ashram (event
#4)
“All Glories to Sri Guru and Sri Gauranga
Dear Srila Bhakti Nirmal Acharya Maharaj
I hope that letter find you in good health and happy.
I am writing to tell you about the beautiful gathering of devotees in Ivoti with Srila
Trivikram Maharaj for the inaugural class reading of Srimad Bhagavad-gita.
Many devotees attended our invitation and we had a beautiful and sweet class.

This new edition of Srimad Bhagavad-gita has inspiring so many people.
We are all following the instruction of Srila Trivikram Maharaj and reading the Sri Gita
daily.
We hope that you be happy to know that we are united trying to serve the Vaisnavas
and reading the scriptures not only for ourselves but to many visitors and supporters
that accept our invitations.
Your servant and well-wisher,
Raseswari DD.”

Porto Alegre:
04/09 19h – Sri Govinda Maharaj Seva Mandir (event #5)
“Dear Srila Bhakti Nirmal Acharya Maharaj please accept my dandavat pranams at
Your Lotus Feet.
On september 4° we had the honor of receiving Srila Bhakti Vijay Trivikram Maharaj in
our preaching center, Srila Govinda Maharaj Seva Mandir, in Porto Alegre. He came to
give the inaugural class of our new Portuguese Srimad Bhagavad-gita.

Many guests and devotees atended our invitation and we were pleased to realize how
many people that were in the event in the bookstore were atracted for Sri Gita.
The class was very inspiring and many questions emerged and were perfectly
answered by Srila Trivikram Maharaj.
After the class we had a beautiful Sankirtan and then Prasadam was honoured.

We all felt very happy and blessed by Srila Gurudev and Vaisnavas.
In hope with my heart that You and all devotees be happy with our attempt of service.
Your servant and well-wisher,
Venugita DD“

Curitiba:
05/09 19h at Livraria Cultura - Bookstore (event #6)
06/09 19h at Naya Ayurvedic terapy) (event #7)
“All Glories to Sri Guru and Sri Gauranga!
All glories to the Divine Spirituals Masters.
Curitiba received the honorable visit of Srila Bhakti Vijay Trivikram Maharaj , whom
performed two beautiful open lectures to launch the beautiful new edition of Srimad
Bhagavad-gita of Srila Bhakti Raksak Sridhar Dev-Goswami Maharaj.

The lectures were wonderful and surprized and touched the sincere seekers and the
practicioners of Bhakti Yoga.
Our eternal gratitude towards the translator of this Book - Sripad Tapasvi Maharaj, and
all team that make this inestimable work to publish those books in portuguese.
Our special thanks to Ananda Moyi Devi Dasi and all team that helped with the events
to became so beautiful and flawless.
To Srila Trivikram Maharaj our affection, respect and consideration for his sweet job e
determination. He is Always determined to estimulate and revitalize the enthusiasm
individual and of the group of Curitiba and Santa Catarina.

Our gratitude and reverences to all Brazilian congregation that formed a loving current
to glorify the mission Sri Chaitanya Saraswat Math.
Our affectionate reverences to Srila Bhakti Nirmal Acharya Maharaj and members of
Acharya Board.
With affection, Your aspiring to be a servitor,
Ananta Dev Das
Sri Govinda Seva Asan
SCSMath – Curitiba”

Araraquara (SP):
10/09 19h at SABSA (event# 9)
11/09 19h at Sri Chaitanya Sridhar Govinda Ashram (event #10)
“Dear Srila Acharya Maharaj and members of Acharya Board,
Please accept our dandavats pranams.
We are happily sharing the happenings of the last weeks. We got the news of the
launch of Srimad Bahagavad-gita and started to organize it´s promotion here in
Araquarara. All devotes (Malini DD, Enaksi DD, Indrani DD, Krsna Nandini DD, Rodrigo
(Enaksi DD´s husband) Yamuna DD and Madhusudana Prabhu.) were engaged on this
task and even with all the effort we could see that a lot of miracles took place and
encouraging us to keep forward. At first we ordered 20 posters to be printed, the
company made a mistake and printed 100. We felt like we should do an extra effort to
distribute all over Araraquara. In that way Bookstores, pharmacies, schools,
universities, malls, and all kind of places received invitation to the event… We took a
week to distribute flyers that talk about the event.

Also we share several emails and invitation on facebook. The place SABSA is a
neighbor association that Yamuna DD works as a volunteer and received us happily.
We also cook several sweets and preparations (Gulab Jamon, Sweet rice, simple
wonderful, samossas, vegetable pie, and lemon juice) to share with our guests the
benefits of prasadam, as SCSMath does daily and on festivals so beautifully.

Srila Trivikrama Maharaj came and with his good mood, engaged us with more
enthusiasm. Several devotees helped us to produce all this arrangements. On the day
of event, they decorated the place and everything went smoothly and sweet, like a
dream.
The new auditorium was fully packed – people were standing up to see the beautiful
lecture of Srila Trivikrama Maharaj, who also stood up in order to see all.

He spoke for 40 minutes, and when he opened to the audience the possibility to make
questions, several questions pop up from all over, and this section took one exiting
hour.
Everything was so beautiful; the place left us one open door for future events.
The sales were also a hit: we sold like 40 books in one hour and everybody requested
some inspirational words to their practice perspective.
We were contagion by the feedback and enthusiasm of the people, many asked about
new meetings and we share our flyer with contact.
Several media press agents covered the event and interviewed Srila Trivikrama
Maharaj.

Next day we had the opportunity to receive the devotees to a reading with Srila B.
Trivikrama Mararaj followed by a pizza prasadam seva.
We are thankful for the help of Ananda Moyi DD, with her checklist that guide us to all
arrangements, and the press release she sent help us with the press and also to
AdiDevika DD with the invitation layout.
With Afection,
Madhusudana Prabhu and Yamuna DD”

TRADUÇÂO em português:
Reporte de Seva do Brasil #2/2013 – Lançamento do Sri Bhagavad-gita
Segundo capítulo: No meio da estrada
Todas as glórias a Sri Guru e Sri Gauranga!
Queridos Srila Bhakti Nirmal Acharya Maharaj, membros do Acharya Board e Sripad
B.R. Madhusudan Maharaj, por favor aceitem minhas humildes reverências aos seus
pés de lótus. Espero que esta mensagem encontre a todos bem. Escrevo a pedido de
Srila Bhakti Vijay Trivikrama Maharaj e dos devotos brasileiros, para compartilhar com
vocês um novo capítulo sobre a turnê de lançamento do Srimad Bhagavad-gita no
Brasil. Neste momento estamos no meio de nossa agenda: 10 eventos já conteceram

em 5 cidades - São Paulo, Porto Alegre, Ivoti, Curitiba e Araraquara em locais como
estúdios de Yoga Studios, restaurantes, livrarias e associações de bairro.
Os devotos locais estavam muito engajados para que estes encontros acontecessem
de uma forma muito bonita e cheia de alegria.
E a resposta tem sido muito linda, alguns locais estavam completamente lotados,
outros com um ambiente mais familiar, mas em todos havia algo em comum - o
retorno da platéia e dos públicos participantes: sempre fazendo muitas perguntas,
compartilhando suas experiências pedindo e perguntando por mais eventos e
planejando visitar os centros locais e também o ashram central em Campos do Jordão.
Deixamos os locais sabendo que ganhamos novos amigos e os devotos
entusiasmados para continuar a fazer eventos públicos de pregação com mais
frequência.
Nós vimos vários milagres acontecerem sob a força do Sri Gita – muitos devotos que
estavam distantes participaram dos eventos, a loja virtual já distribuiu livros para vários
estados do Brasil e até para devotos de outras missões interessados em conhecer o
Sri Gita de Srila Sridhar Maharaj. Muitos exemplares foram vendidos ao longo dos
eventos e a imprensa realizou uma cobertura dos eventos em jornais, programas de
TV e shows na internet.
Novamente, nós pedimos para os líderes locais e os organizadores dos eventos
compartilharem com vocês como cada evento ocorreu junto com algumas imagens.
Nós estamos nos sentindo a presença e benção de vocês, bem como seu
encorajamento e estamos rezando para satisfazer Suas Divinas Graças com esta
tentativa de serviço.
Com afeto, Ananda Moyi devi dasi.
Ivoti:
01/09 19h – Sri Sridhar Govinda Seva Ashram (evento #4)
“Todas as glórias a Sri Guru e Sri Gauranga
Querido Srila Bhakti Nirmal Acharya Maharaj
Espero que esta mensagem te encontre em boa saúde e feliz.
Estou escrevendo para contar sobre a linda reunião de devotos que aconteceu em
Ivoti com Srila Trivikram Maharaj para a inauguração do grupo de estudos e leitura do
Srimad Bhagavad-gita.
Muitos devotos atenderam ao nosso convite e tivemos uma aula muito linda e doce.
Esta nova edição do Srimad Bhagavad-gita está inspirando a muitas pessoas.
Agora, nós estamos seguindo a instrução de Srila Trivikram Maharaj e lendo o Sri Gita
diariamente.
Esperamos que você fique feliz em saber que estamos unidos na tentativa de servir
aos vaisnavas e ler as escrituras não somente para nós mesmos, mas também para
convidados e visitantes que têm aceito nossos convites.
Sua serva e bem querente.
Raseswari DD.”

Porto Alegre:
04/09 19h – Sri Govinda Maharaj Seva Mandir (evento #5)
“Querido Srila Bhakti Nirmal Acharya Maharaj por favor aceite meus dandavat
pranamas aos seus pés de Lótus.
No dia 4 de setembro nós tivemos a honra de receber Srila Bhakti Vijay Trivikram
Maharaj em nosso local de pregração: Srila Govinda Maharaj Seva Mandir, em Porto
Alegre. Ele veio inaugurar os encontros de leitura da nova edição em português do
Srimad Bhagavad-gita.
Muitos convidados e devotos atenderam ao nosso pedido e nós estavamos felizes em
notar quantas pessoas que nos conheceram no evento da livraria vieram também para
este encontro atraídos pelo Sri Gita.
A aula foi muito inspiradora e muitas questões surgiraam e foram perfeitamente
respondidas por Srila Trivikram Maharaj.
Após a aula, nós tivemos um animado Sankirtan e a Prasadam foi honrada.
Nós nos sentimos muito abençoados por Srila Gurudev e pelos Vaisnavas.
Eu desejo em meu curacao que Você e todos os devotos estejam felizes com nossa
tentative de servi-los. Sua serva e bem querente,
Venugita DD.”

Curitiba:
05/09 - 19h na Livraria Cultura (evento #6)
06/09 - 19h na Naya Centro de Terapia Ayurvédica) (evento #7)
“Todas as glórias a Sri Guru e Sri Gauranga! Todas as glórias aos nossos mestres
espirituais divinos.
Curitiba recebeu a honrosa visita de Srila Bhakti Vijay Trivikram Maharaj que realizou
duas palestras para o lançamento da nova e bela edição
do Srimad Bhagavad Gita de Srila Bhakti Raksak Sridhar Dev-Goswami Maharaj.
As palestras transcorreram de forma maravilhosa, surpreendendo e sensibilizando
buscadores sinceros e outros já praticantes de Bhakti Yoga.
Nossa gratidão eterna ao tradutor da obra, Sripad Tapasvi Maharaj, e toda uma equipe
que retomou o trabalho inestimável da publicação dos livros em língua portuguesa.
Nosso agradecimento especial a Ananda Moyi Devi Dasi e toda a equipe que
coordenou os eventos de forma brilhante e impecável.
A Srila Trivikram Maharaj nosso afeto, respeito e consideração, pelo trabalho doce e
determinado de estimular e revitalizar o entusiasmo individual e coletivo da missão dos
devotos do Paraná e Santa Catarina.
Nosso agradecimento e reverências à toda a congregação brasileira que formou uma
forte corrente de conexão amorosa para glorificação da missão Sri Chaitanya
Saraswat Math. Nossas reverências amorosas a Srila Bhakti Nirmal Acharya Maharaj
e aos membros do Conselho de Acharyas.
Com afeto,
Seu aspirante a servo,
Ananta Dev Das
Sri Govinda Seva Asan
SCSMath - Curitiba”

Araraquara (SP):
10/09 19h na SABSA (evento# 9)
11/09 19h no Sri Chaitanya Sridhar Govinda Ashram (evento #10)
“Querido Srila Acharya Maharaj e membros do Acharya Board,
Por favor, aceitem nossos dandavats pranams.É com muita alegria que
compartilhamos os acontecimentos das últimas semanas. Nós recebemos a notícia
que os centros poderiam sediar eventos de lançamento do Srimad Bahagavad-gita e
iniciamos a divulgação aqui em Araquarara. Todos os devotos (Malini DD, Enaksi DD,
Indrani DD, Krsna Nandini DD, Rodrigo (marido de Enaksi DD), Yamuna DD e
Madhusudana Prabhu.) se empenharam nesta tarefa e mesmo com tanta dedicação e
esforço pudemos perceber tantos milagres que nos encorajaram a seguir neste seva
com mais força. Nós tínhamos encomendado à gráfica a impressão de 20 cartazes de
divulgação. Eles, por engano, fizeram 100. Então sentimos que deveríamos fazer um
esforço extra e distribuir esse material por toda a cidade em livrarias, farmácias,
escolas, universidades, shoppings. Todo tipo de estabelecimento recebeu o convite
para o evento. Nós levamos uma semana para panfletar convites por toda parte. E
também compartilhamos inúmeros convites por email e facebook. O local do evento
SABSA é uma associação de bairro na qual Yamuna DD trabalha como voluntária e o
espaço ficou feliz em nos receber.
Nós também preparamos diversas preparações doces e salgadas em centenas de
porções como (Gulab Jamon, arroz doce, simple wonderful, samossas, torta de
vegetais, e suco de limão) para compartilhar com nossos convidados os benefícios da
prasadam, como a SCSMath realiza diariamente e de forma tão linda nos festivais.
Srila Trivikrama Maharaj veio e com o seu bom humor nos engajou com mais
entusiasmo. Diversos devotos nos ajudaram com todos estes arranjos. No dia do
evento, eles decoraram o local e tudo correu de uma forma suave e doce, como num
sonho.
O novo auditório do local estava completamente lotado a ponto de inúmeras pessoas
terem que assistir a palestra de pé e até mesmo Srila Trivikrama Maharaj teve que
palestrar de pé para poder ver e dialogar com todos por todo o evento.
Ele falou por 40 minutos, e quando ele abriu para a platéia a oportunidade de fazer
perguntas, diversas questões surgiram de todos os lugares e somente a sessão de
perguntas e respostas durou mais uma hora. Tudo ocorreu de uma forma muito linda e
o local ficou de portas abertas para eventos futuros.
As vendas também foram um sucesso, foram vendidos 40 livros em pouco tempo e
todos pediram palavras de inspiração para a sua perspectiva de prática espiritual.
Nós ficamos contagiados pelo retorno entusiasmado das pessoas que perguntaram
sobre novos eventos e compartilhamos nossos convites com informações do grupo de
estudo do Srila Gita.

Diversos veículos de imprensa cobriram o evento e entrevistaram Srila Trivikrama
Maharaj. No dia seguinte nós tivemos a oportunidade de receber os devotos para uma
leitura do Sri Gita com Srila B. Trivikrama Mararaj que foi seguida do seva de
prasadam de pizza prasadam.
Nós somos gratos pelo apoio de Ananda Moyi DD, que com seu checklist nos guiou na
organização de todos os preparativos, do informe a imprensa que nos enviou que
facilitou os contatos com a mídia e em especial a AdiDevika DD que fez o lindo layout
do convite. Com afeto, Madhusudana Prabhu e Yamuna DD.”

