
Reporte de Seva do Brasil#3/2013 – Lançamento do Srimad Bhagavad-gita 

Terceiro Capítulo: De volta à linha de partida 

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 meus dandavats aos seus pés de lótus. Espero que 

esta mensagem os encontre bem.  

Escrevo este reporte final sobre a primeira turnê do Srimad Bahagavad-gita no Brasil com Srila 

Bhakti Vijay Trivikrama Maharaj. Esta série de eventos teve suas paradas finais em Uberlândia 

(MG), Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP) em locais como universidade, estúdio de yoga, 

livraria, restaurante e um hotel.  

 

Terceiro capítulo: eventos em Uberlândia (MG- A), Rio de Janeiro (RJ- B) e São Paulo (SP- C). 

Devotos locais se dedicaram imensamente para que estes lindos encontros fossem executados 

de uma forma admirável e muito feliz.  

Cada lugar foi cheio de surpresas, incluindo um guitarrista usando tilaka no principal concerto 

de rock do país.  

Para concluir esta apresentação especial, além de pedir para que os líderes e organizadores 

locais apresentassem como foram os eventos, também apresentamos os números que 

resumem a turnê: 



 

Desta forma, sentimos que, tal qual uma corrida, nós terminamos esta rodada na linha de 

partida, com muitas atividades se iniciando, diversos convites para eventos de pregação, a 

maior parte dos centros está fazendo grupos de estudos do Sri Gita, com novos locais de 

vendas dos livros. 

O próximo grande evento deve acontecer em São Paulo, com Rohini Shakti DD em outubro. 

Em novembro deverá ser organizado um final de semana nacional no ashram de Campos de 

Jordão, com os participantes destes eventos. 

Nós estamos sentindo suas bênçãos nos encorajando e estamos rezando para satisfazer Suas 

Divinas Graças com esta tentativa de serviço. E, mais uma vez, agradecemos suas mensagens 

encorajadoras e rezando para merecer servi-Los.  

Com afeto, Ananda Moyi devi dasi. 

 

Uberlândia:  
“Todas as glórias a Sri Guru e Sri Gauranga! 
Por favor, aceitem meus dandavats pranams. 
 
Aqui é o Sri Hari Das do Brasil. Há três anos, eu me mudei da imensa São Paulo para uma 
cidade muito menor chamada Uberlândia e, desde então, eu tenho tentado seguir as instruções 
de Srila Trivikram Maharaj de organizar um pequeno, mas constante, movimento de Sankirtana 
por aqui.  Há algumas semanas eu recebi duas ligações muito interessantes: uma da diretoria 
da Universidade Católica e outra do Padre Sérgio, que dirige uma igreja católica muito antiga e 
tradicional aqui em Uberlândia. 
Ambos gostariam que proferíssemos uma palestra sobre “Hinduísmo” (em suas palavras) para 
estudantes (de filosofia e teologia) e para os frequentadores da igreja. 



Imediatamente disse a eles que conhecia a pessoa certa para falar sobre este conhecimento 
antigo: nosso querido Srila Trivikrama Maharaj.  
Eu acredito que vocês viram as fotos e elas falam por si próprias, mas devo dizer que as 
palestras foram incrivelmente inspiradoras e nós todos pudemos ouvir slokas do Srimad 
Bhagavad-gita sendo cantados dentro da igreja assim como o Mahamantra sendo cantado por 
cerca de 200 pessoas (incluindo freiras) na universidade.  
 
Todos adoraram ouvir sobre o infinito pela perspectiva de nosso adorado Srila Govinda 
Maharaj e Srila Sridhar Maharaj. “Die to live” (morrer para viver)… “Dive deep into 
reality”(mergulhe fundo nesta realidade)… “Be Humble, be tolerant and give honor to others” 
(seja humilde, tolerante e ofereça honra a todos)… foram algumas das sentenças que o 
Maharaj usou para que as pessoas pudessem ver quão doces e belos são nossos gurus. 
 
As pessoas estavam muito felizes e nós testemunhamos as senhoras católicas comprando 
suas cópias do Sri Gita e indo para a casa com seus corações cheios de esperança e alegria 
após terem honrado prasadam. 
 
Eu gostaria de agradecer a todo o grupo de devotos de Uberlândia que tornaram isso possível: 
Anandaprada Didi, Vaishnava Prabhu, Rasa Sundari Didi, Vraja Kumari Didi, Jaya Krishna 
Prabhu, Syam Sundari Didi, Krishna Mohini Didi, Radha Vinoda Prabhu, Nandini Didi, Nanda 
Suta Prabhu, Yogueswari Didi, Premavati Didi e meus velhos amigos de São Paulo que 
ajudaram muito: Praphulla Krishna Prabhu e Ananda Moyi Didi. 
Meus agradecimentos especiais a Srila Acharya Maharaj, Srila Ashram Maharaj, Srila 
Madhusudan Maharaj, Srila Janardhan Maharaj, Srila Goswami Maharaj, Srila Avadhut Maharaj 
and Srila Trivikram Maharaj pela inspiração e pelas intruções e espero que nós possamos nos 
ver logo. 
Espero que Srila Gurudev e Srila Guru Maharaj possam sempre nos guiar no caminho da 
Consciência de Krishna. 
HARIBOL! Humildemente Sri Hari das.” 
 

13/09 19h – Igreja do Rosário (evento #10) 
A Igreja do Rosário é um marco histórico que foi construído em Uberlândia em 1883. Em 1928 
ela foi demolida e reconstruída até 1931. 



Cerca de 75 pessoas atenderam ao evento promovido pelo padre Sérgio e foram tocadas pela 
pregação de Srila Trivikrama Maharaj sobre a concepção de Sriman Mahaprabhu. 
 
Até mesmo o senhor Jesus Cristo parecia fazer parte de um lila (passatempo) estático 
dançando ao invés de estar em sua tradicional pose na cruz. Srila Trivikrama Maharaj ofereceu 
uma guirlanda para a deidade de Cristo e outra ao padre Sérgio. Havia membros de diversas 
linhas religiosas na plateia: Católicos, protestantes, judeus e outros que respeitosamente 
ouviram as glórias do Sri Gita.  

 
 
A comunidade estava encantada, fez várias perguntas e depoimentos afetuosos. 
Especialmente o Sr. Nildo, que tem mais de 90 anos e disse a Srila Trivikrama Maharaj ele 
tinha uma apreciação pelas palavras e por sua linha. Após a palestra, um brigadeiro de chai foi 
distribuído aos convidados.  
 

14/09 - Instituto Bhakti Yoga Srila Govinda Maharaj (evento#11) 
O centro local recebeu os devotos para uma aula especial sobre a importância de seguir com o 
serviço de pregação, de realizar viagens constantes aos demais centros e de buscar uma 
qualificação nos estudos. 
 

 



 Srila Trivikrama Maharaj também comentou como eles poderiam encontrar na congregação a 
nutrição para suas vidas espirituais. Inspirados, os devotos falaram após a prasadam sobre os 
futuros eventos e formas de promover seus encontros.  
 
 

16/09 – 19h30 Universidade Católica de Uberlândia (evento#12) 
Este foi o evento com o maior número de convidados da turnê, com cerca de 200 pessoas.  

 
 
Estudantes, professores, freiras, padres, convidados ouviram a palestra de Srila Trivikrama 
Maharaj e cantaram alegremente o Mahamantra, ao final do evento, eles compraram a nova 
edição do Sri Gita.  

 
 



Os convidados também pediram pelas receitas da prasadam, que o time prometeu publicar no 
novo site www.scsmath.com.br e enviar para os e-mails cadastrados para receber  informações 
sobre a missão. 

 

 
Rio de Janeiro: 
18/09 –20h Namahata na casa de  PadmaLochana prabhu (evento#13) 
Em seu segundo dia no Rio de Janeiro, Srila Trivikrama Maharaj recebeu alguns devotos e 
convidados na casa Padma Lochana Prabhu. Yogendra Prabhu, que havia pregado para um 
grupo de amigos, os levou para conhecer o Maharaj e mais sobre a filosofia Vaisnava.  
 

 
Eles saíram tocados e ficaram conhecidos como o “clube da fidelidade”, já que participaram de 
quase todos os eventos que se seguiram no Rio de Janeiro.   
 
 

  

http://www.scsmath.com.br/


19/09 – 19h Museu da República (evento#14) 
Neste lindo e histórico local (construído em 1858 e antigo palácio do governo), aconteceu o 
primeiro evento público de pregação da turnê no Rio de Janeiro. 
 

 
Srila Trivikrama Maharaj palestrou para uma audiência de 25 pessoas que incluía “o clube da 
fidelidade”, devotos amigos de outras missões, Deva Priya DD, João – que viveu por mais de 
um ano na Índia - e cantores de uma roda de samba que se apresentaram próximo ao evento.  
 

  



A palestra foi muito doce e teve uma boa repercussão com muitas perguntas da plateia, que 
incluíam a busca por informações de eventos futuros e locais de encontro. Ao final da palestra 
todos os presentes foram convidados para honrar prasadam na linda varanda próxima ao 
encantador jardim do museu. 

 
  

19/09 – 18h Guitarista toca no Rock in Rio usando tilaka (evento #15) 
29 anos, 3 cidades e 13 festivais colocaram o Rock in Rio como um dos mais importantes 
festivais de músicas no Brasil e no mundo.  

 



Combinados estes eventos já reuniram mais de 6 milhões de pessoas. A edição deste ano 
levou 600 mil pessoas para assistir a diversos shows de artistas como: Bruce Springsteen, Iron 
Maiden, Beyoncé, Justin Timberlake, Alicia Keys e Muse, durante sete dias. 
O festival estava acontecendo ao mesmo tempo em que o lançamento no Rio de Janeiro e 
Padma Lochana Prabhu, que é um renomado guitarrista, estava tocando diariamente no evento 
e fez algumas performances usando tilaka. Após as mesmas ele explicava nos bastidores, para 
outros artistas o conceito da linha spiritual que segue e da marca da tilaka.  
(um pequeno vídeo mostra a atuação no link 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Z6x0Fx0z-iU#t=146) 
 

 
20/09 19h – Estúdio de Yoga Orlando Cani (evento #16) 
Um dos mais antigos e conceituados estúdios de yoga do Rio de Janeiro – Orlando Cani – 
recebeu Srila Trivikrama Maharaj e um público de 30 pessoas. Dentre estes, alunos de yoga, 
atletas, o “Clube da fidelidade” e convidados pela internet. 

 
Todos fizeram inúmeras perguntas sobre a filosofia, templo e pedidos para visitar o ashram em 
Campos do Jordão. Após o término do evento, dois participantes pediram para sediar novos 
eventos sobre o Sri Gita no Rio de Janeiro e também para participar dos grupos de estudo. 
 

21/09 – 9h – Cerimônia de Iniciação (evento#17) 
Ao longo desta turnê, a comunidade do Rio de Janeiro recebeu dois novos devotos. O primeiro 
foi Padmalochana prabhu que tomou iniciação no início do tour em Campos do Jordão junto 
com mais dois novos devotos – Nanda Kumara Prabhu e Kalindi DD (eles vivem e servem no 
ashram de Campos do Jordão). 
 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Z6x0Fx0z-iU#t=146


 
Também se uniu ao grupo Deva Priya DD que, depois de conhecer o ashram em Campos do 
Jordão e participar de dois eventos do Sri Gita no Rio de Janeiro, pediu harinama (iniciação) a 
Srila Trivikrama Maharaj. Ela contou que estava sempre orando para que pudesse encontrar 
seu caminho espiritual quando ela conheceu Rohini Shakti DD e participou destes intensos 
encontros que fizeram com que surgisse uma felicidade diferente em seu coração. Com este 
desejo ela se uniu a família e com Atisundari dd e Padmalochana Prabhu já planeja novos 
encontros. 
 

21/09 11h – Harinama Sankirtan (evento#18) 

 



Inspirado pela memória de Sripad Tapasvi Maharaj – que nasceu no Rio de Janeiro– Srila 
Trivikrama Maharaj liderou um pequeno grupo de devotos em um Harinama Sankirtan em um 
dos cartões postais da cidade – Lagoa Rodrigo de Freitas – que fica abaixo da famosa 
escultura do Cristo Redentor. 
Era meio dia de sábado. Os termômetros marcavam 33°C, mas a sensação era de mais de 
40°C, ainda assim Srila Trivikrama Maharaj liderou o kirtan tocando mridanga e os devotos 
distribuíram alguns folhetos e prasadam para as famílias, corredores, atletas e transeuntes do 
local. Foi uma linda despedida da cidade maravilhosa.  
 

 

São Paulo: 
21/09 - 20h - Restaurante Goshala (evento#19) 
Convidados por Srimati AdiDevika dd, Srila Trivikrama Maharaj e devotos se reuniram no 
restaurante Goshala. Nesta ocasião, os devotos perguntaram sobre como foram os eventos e 
sua relevância para a missão brasileira. Srila Trivikrama Maharaj também falou sobre o Sri Gita 
e sobre a importância de buscar por apoio e amizade sincera entre os devotos e que, desta 
forma, as ofensas não aconteceriam.  
Todos honraram o incrível nhoque de azeitonas e outras preparações feitas por AdiDevika DD! 

 
“Foi muito feliz  para mim que o primeiro evento do lançamento da nova edição do Sri Gita 
tenha sido no Prema, para homenagear Sripad Tapasvi Maharaj e Govinda Mohini DD. E, 
depois de um tour de lindos eventos, fiquei muito feliz em receber os devotos para 
comemorarmos juntos este serviço. Nada melhor do que ver os devotos unidos, felizes, 
comendo e conversando. Espero que todos tenham gostado e da próxima vez quero recebê-los 
melhor, sempre melhor.” AdiDevika DD 
  

 
  



22/09 - 16h – Hotel Matsubara (evento#20) 
O evento final aconteceu no maravilhoso Hotel Matsubara, um hotel quarto estrelas, localizado 
próximo a principal avenida e parque de São Paulo. Nós fomos convidados pela proprietária do 
local e do estúdio Iyengar de Yoga que fica no último andar do espaço. 

 
Mesmo estando no nono mês de sua gestação, a anfitriã – Analu – esteve presente e recebeu 
os 35 participantes, devotos e Srila Trivikrama Maharaj que apresentou uma perspectiva 
especial do Mahabharata como uma introdução ao Srimad Bhagavad-gita. A audiência estava 
concentrada e fez lindas perguntas sobre o caminho de Bhakti Yoga e a importância de se 
encontrar um mestre espiritual.  

 



 
Todos saíram da palestra felizes para honrar a prasadam especialmente preparada por 
Raseswari dd (que veio de Ivoti- RS), Yamuna DD e Madhusudana Prabhu (que vieram de 
Araraquara-SP), Gayatri DD (de Lorena–SP) e Indumukhi DD. Arroz doce, Hallava, torta 
indiana, cones de pasta de abobora com amêndoas e parmesão além de um delicioso lassi de 
maracujá foram oferecidos aos convidados.  
 

 
“Todas as glórias a Sri Guru e Sri Gauranga.  
Queridos Srila Acharya Maharaj, membros do Acharya Board, por favor, aceitem meus 
dandavats pranams. O evento em São Paulo foi um final feliz de uma turnê intensa de 
pregação que foi concluída de uma forma incrível com devotos de diferentes cidades vindo 
para honrar este momento.  
 
Cada local teve o seu humor, sem dúvida, mas em comum nós pudemos ver o desejo das 
pessoas de ouvir as mensagens que Srila Sridhar Maharaj nos deu e que Srila Govinda 
Maharaj nos nutriu. Srila Trivikrama Maharaj ofereceu em cada palestra palavras afetuosas de 
esperança e de uma perspectiva brilhante de prática espiritual.  
 
Eu aprendi tanto com os meus amigos, irmãos e irmãs que estão lutando em suas cidades para 
compartilhar o lindo processo de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Eles me hospedaram com todo o 
seu afeto. E eu levo esta experiência como uma nova dívida de afeto contraída com eles e 
também com Srila Trivikrama Maharaj, que se sacrificou tanto para que isso ocorresse de uma 
forma tão bonita há apenas um mês antes de sua viagem de seis meses na Índia. Também 
com Srimati Rohini Shakti DD, que é uma organizadora de eventos modelo e me inspirou 
muito. Além de todos os devotos, os líderes locais que encararam o desafio destes eventos, 
bem como o incrível time editorial, que junto com os inúmeros doadores, transformaram seus 
esforços na concretização da impressão do Sri Gita e de todos estes eventos.  
Possa Srila Gurudeva nos trazer ainda mais dívidas amorosas como esta e nos permitir que 
possamos receber Suas Divinas Graças aqui no Brasil para mais eventos especiais. 
 
Com afeto, Ananda Moyi devi dasi” 
 

 



MATERIAL EXTRA 

 

MAKING OFF (NOS BASTIDORES) 

 


