Brazilian Report Seva#1/2013 - Sri Bhagavad-gita launching
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 obeisances at your lotus feet.I hope this
message find you well. I´m writing to under request of Srila Bhakti Vijay Trivikrama Maharaj
and Brazilian devotees, to share with you our last attempted of service.
As you may know, the new edition of Srimad Bhagavad-gita in Portuguese is finished after one
year of hard work of a group of devotees such as Sri AdiDevika dd, Sri Govinda Mohini dd,
Prahulla Krsna Prabhu, Sri Govinda Nandini dd, Sri Kunti Devi dasi, Sri Rohini Shakti dd
(collection leader) and many others coordinated by Srila B.V. Trivikrama Maharaj.
The project was based on the pocket English edition, translated by Sripad Tapasvi Maharaj,
with the cover that presents that this edition is a Gaudiya Vaisnava Sri Gita.
By the mercy of the vaisnavas, were printed 1.500 books, wich half of that were already selled
and distribuited around the centers in Brasil. An e-commerce store was created to help in that
service – www.livrariabhaktiyoga.iluria.com .
And a roadshow in Brasil was planned to promote this new edition, the local centers, Studies
Group of Srimad Bhagavad-gita and thru that Krsna Consciousness in seven cities on more than
10 public events in places such as museum, hotel, bookstore, yoga studios, auyrvedic Centers,
churches, university, restaurants, plus all the local events at centers of A)São Paulo, B) Ivoti,
Porto Alegre, C) Curitiba, D) Araraquara, E) Uberlândia, F) Rio de Janeiro and G)back to São
Paulo.

This tour happens on the month of September.Bellow, You can see the pictures of this
happenings and the local leaders / producers of those meetings reports about it.
For the next meeting we hope we can send each report by the end of the event.
Desiring to serve and please You all from this tropical country,
With affection, Ananda Moyi devi dasi.

Arrival of Sri Gita and preparing the events
This edition were printed with donation of many devotees from all over Brazil and was
delivered two days before Sripad Tapasvi Maharaj Festival.

1. Sri Gita arrived - Chegada de Sri Gita

2. Sri Gita brazilian edition with Sripad Tapasvi Maharaj - A nova versão do Sri Gita com
Tapasvi Maharaj
Several materials were created to support the events: Diversos materiais foram criados
para os eventos de divulgação)
Stage banners: (banners de palco)

3. Mahamantra banner to lead the audience during Sankirtan – banner do Mahamantra
para o público seguir durante o sankirtan.
4. Sri Guru´s banner – banner com os Gurus da sede da SCSMath - Índia.
Entrance Banner: (material de entrada)

5. Poster of Bhakti Yoga activities on Brasil - Cartaz com atividades de Bhakti Yoga no
Brasil
6. Entrance Banner with date and time of the meeting – Banner com data e horário do
evento

Study Groups of Sri Gita Invitatio Flyer: Folheto-convite dos Grupos de Estudo

7. We used the wheel of Krsna´s quadriga – as suggested by Srila B.S. Goswami Maharaj
to present the Study Groups Invitation and Virtual Bookstore. A roda da quadriga de
Sri Krsna foi utilizada como marca do folheto do grupo de estudos como sugestão de
Srila B.S. Goswami Maharaj.
Digital invitation:

São Paulo 25/08 – Casa Prema – 14h
“Dear Srila Acharya Maharaj and Acharya Board Members, please accept my dandavats
pranams.
I´m happy to report to You the joyfull events that took place last week, when at Sripad Tapasvi
Maharaj Desapearance Festival (25/08) we were finnaly presented to the new edition of
Srimad Bhagavad-gita in portuguese.

From left to right: Congregation together sharing and honoring Sripad Tapasvi Maharaj´s legacy and memories; Srila
Bhakti Vijay Trivikrama Maharaj gave a lecture about Sripad Tapasvi Maharaj and presented the new Sri Gita; Table
of books that were selled under Sripad Tapasvi Maharaj paint; Sri AdiDevika dd (in blue) responsible for this edition;
Govinda Hari Prabhu, Nanda Priya dd and Praphulla Krsna Prabhu checking the books; Sankirtan at Casa Prema.
Da direita para esquerda: Congregação reunida para compartilhar e honrar o legado e memórias de devotos com
Sripad Tapasvi Maharaj; Srila Bhakti Vijay Trivikrama Maharaj deu uma aula sobre Sripad Tapasvi Maharaj e
apresentou o novo Sri Gita; Mesa com exposição dos livros que foram vendidos sob o quadro pintado por Sripad
Tapasvi Maharaj; Sri AdiDevika dd (em azul) responsável por esta edição; Govinda Hari Prabhu, Nanda Priya dd and
Praphulla Krsna Prabhu verificando os livros; Sankirtan na Casa Prema.

This expected new edition were presented as a gratitude offering to his service, including his
translation of this book.
We received many devotees and friends that came to with Srila B.V. Trivikrama Maharaj,
honoring this special occasion and presentation. He gave a good class and encouraged all to
share their experiencies, learns and tellings about Sripad Tapasvi Maharaj.
Everybody were happy, the Casa Prema was beautifully decorated and you could feel the
harmonious environment. The Sri Gita is on a very charming presentation.
After that we offered prasadam to all guests that gathered happily. And almost 70 Sri Gitas
were selled at this meeting.
Your servant,
Govinda Mohini Devi dasi”

São Paulo 25/08 – Iyengar Studio – 17h
“We were invited to lead a sankirtan at the close of the Annual Training Course for Teachers of
Iyengar Yoga held in São Paulo. Srila Trivikram Maharaj had arrived in São Paulo for the launch
of the Bhagavad-gita with a group of devotees, and there the group of yoga teachers received
us with much enthusiasm. They wanted to know about the Sri Krishna and His Divine Pastimes,

on the difference between the Bhagavad-gita by Srila Swami Maharaj and Srila Guru Maharaj.
So we sang the Mahamantra and many people felt the force of the vibration of the Holy Name,
and were really happy. After that we honoured prasadam prepared by Ananda Moyi DD, she
made a special sweet with rose water and condensed milk. Almost everybody bought the
Srimad Bhagavad-gita, and we were happily invited for another event at a Hotel in a Central
Area of Sao Paulo, that may occur on the end of the month!
Your servant
Govinda Nandini devi dasi”

Preaching at Iyengar Studio – Pregação no Estúdio de Iyengar em São Paulo.

Porto Alegre – Livraria Cultura (bookstore) – 15h
All glories to Sri Guru and Sri Gauranga
“Dear Acharya Board members,
Yesterday a dream came true. We started in Porto Alegre the Brazilian Sri Gita Roadshow. By
the mercy of Srila Gurudeva, this is really happening.Many devotees from Ivoti-RS and Porto
Alegre –RS were engaged in this seva, in special Sundar Gopal Prabhu, Venugita DD,
Aditinandana Prabhu, Parameswari dd, Vimala DD, Kamala DD and Karuna Moyi dd.

From left to right: Parameswari dd distributes invitation flyers around the mall a few days before the event;
Venugita dd decorated the stage; Kamala dd presenting the prasadam; Banner ate the entrance of the bookstore;
Stage; Sripad B.V. Tapasvi Maharaj were remembered at event, Sri Raseswari dd introduces SCSMath and Srila B.V.
Trivikarama Maharaj to the audience.
Da esquerda para a direita: Parameswari dd distribuiu convites nos arredores do shopping alguns dias antes do
evento; Venugita dd decora o palco; Kamala dd apresenta a prasadam; Banner na entrada da livraria; Palco
decorado; Sripad B.V. Tapasvi Maharaj foi lembrado durante o evento, Sri Raseswari dd apresenta o SCSMath e
Srila B.V. Trivikarama Maharaj para a platéia.

With the coordination of Srila B.V. Trivikrama Maharaj this super auspicious event happened.
We also had a great help from Ananda Moyi dd who made the planning of the event.
It took place in a beautiful bookstore on an important mall in Porto Alegre, About 50 people
attended our invitation and Srila B.V. Trivikrama Maharaj spoke about Srimad Bhagavad-gita
and answered many amazing questions from the audience. Many people asked were and how
they would had this type of lecture about Sri Gita again.

From left to right: Srila Bhakti Vijay Trivikrama Maharaj gives lecture; the audience with 50 guests; Devotees and
guests with Sri Gita at prasadam distribution on the main store.
Da esquerda para a direita: Srila Bhakti Vijay Trivikrama Maharaj faz palestra; platéia de 50 pessoas assiste
entusiasmada; Devotos e convidados com seus exemplares do Sri Gita no momento em que a prasadam foi servida
no meio da loja.

We were prepared with flyers-invitation to the Studie Groups of Sri Gita with both centers
address and date, and everybody were invited to the inaugural events that will take place
today at Ivoti and wednesday at Portol Alegre.
We are starting public readings of Srimad Bhagavad-gita on our preaching centers in South
Brazil.
After the lecture the audience followed us in a beautiful Sankirtan and then prasadam were
offered on the store, near the place were the books were being selled.

It was a sweet and loving reunion. We are all felling blessed by Srila Gurudeva and the
Vaisnavas. We sincere hope that this attempt of service pleases all you You.
Your servant and well-wisher,
Raseswari devi dasi.
Ivoti – RS 01/09/2013”

PORTUGUESE TRANSLATION
Reporte de Seva Brasil #1/2013 – Lançamento Sri Bhagavad-gita
Todas as glórias a Sri Guru e Sri Gauranga!
Querido Srila Bhakti Nirmal Acharya Maharaj, membros do Acharya Board members e Sripad
B.R. Madhusudan Maharaj, por favor aceitem minhas humildes reverências aos seus pés de
lótus. Espero que esta mensagem os encontre bem. Escrevo a pedido de Srila Bhakti Vijay
Trivikrama Maharaj e dos devotos do Brazil para compartilhar com vocês nossa recente
tentativa de serviço.
Como vocês devem saber, a nova edição do Srimad Bhagavad-gita em portuguese foi concluída
depois de um ano de trabalho duro de um grupo de devotos como: Sri AdiDevika dd, Sri
Govinda Mohini dd, Prahulla Krsna Prabhu, Sri Govinda Nandini dd, Kunti Devi dasi, Sri Rohini
Shakti dd (que nos liderou no seva da coleta) e muitos outros coordenados por Srila B.V.
Trivikrama Maharaj.
O projeto foi basedo na versão de bolso em ingles e traduzido por Sripad Tapasvi Maharaj, e a
capa do livro ilustra que esta edição é Sri Gita Gaudiya Vaisnava.
Pela misericórdia dos vaisnavas,nós imprimimos 1.500 exemplares, sendo que mais da metade
destes já foram vendidos e distribuídos pelo Brasil. Além disto, uma loja virtual foi criada para
levar a distribuição mais longe: www.livrariabhaktiyoga.iluria.com .
Um evento de roadshow (viagens de apresentação) foi planejado para promover no Brasil esta
nova edição, os centros locais, os grupos de estudo do Srimad Bhagavad-gita e a partir disto a
consciência de Krsna em sete cidades em mais de 10 eventos públicos em locais como museus,
hotéis, livrarias, Estúdios de yoga , Clinicas de medicina Auyrvedica, igrejas, universidades,
restaurantes além dos eventos realizados nos próprios centros de A)São Paulo, B) Ivoti, Porto
Alegre, C) Curitiba, D) Araraquara, E) Uberlândia, F) Rio de Janeiro e G)de volta a São Paulo.
Esta turnê deve acontecer durante o mês de setembro.
Abaixo, vocês podem ver as fotos destes acontecimentos e depoimentos dos líderes e
organizadores locais sobre os encontros.

Para os próximos encontros esperamos poder encaminhar este reporte tão logo o evento seja
encerrado.
Desejando servir e agradá-los daqui deste país tropical
Com Afeto, Ananda Moyi devi dasi.
Chegada do Sri Gita e os preparativos para os eventos
Esta edição foi impressa com a doação de devotos e simpatizantes de todo o Brasil e foi
entregue dois dias antes do festival de Sripad Tapasvi Maharaj.
São Paulo 25/08 – Casa Prema – 14h
“Querido Srila Acharya Maharaj e membros do Acharya Board por favor aceitems meus
dandavats pranams.
É com alegria que report a vocês os eventos felizes que tivemos na semana passada, quando
foi celebrado o festival de desaparecimento de Sripad Tapsvi Maharaj (25/08) e nós finalmente
fomos apresentados à nova edição do Srimad Bhagavad-gita em portugues.
Esta esperada edição foi apresentada como uma oferta de gratidão ao ser serviço, incluindo à
própria tradução feita para o livro lançado.
Nós recebemos muitos devotos e amigos que seguindo Srila B.V. Trivikrama Maharaj,
honraram esta ocasião e apresentação tão especiais. Ele deu uma linda aula e enconrajou a
todos os presentes a compartilhar suas experiências, aprendizados e contos sobre Sripad
Tapasvi Maharaj.
Todos estavam felizes, o espaço Casa Prema estava maravilhosamente deocrado e você podia
sentir o ambiente harmonioso. Esta edição do Sri Gita está muito bonita.Após a aula e o
sankirtan, foi oferecida a todos os presentes. Cerca de 70 exemplares foram vendidos neste
encontro.
Sua serva,
Govinda Mohini Devi dasi”
São Paulo 25/08 – Iyengar Studio – 17h
“Nós fomo convidados para realizar um kirtan durante o encerramento do Treinamento Anual
do curso de professores de Iyengar Yoga, que aconteceu em São Paulo. Srila Trivikram Maharaj
veio a São Paulo para o lançamento do Srimad Bhagavad-gita com um grupo de devotos e o
grupo de professores nos recebeu com muito entusiasmo. Eles queriam saber mais sobre Sri
Krsna and His Divine Pastimes, da diferença entre o Srimad Bhagavad-gita de Srila Swami
Maharaj e de Srila Guru Maharaj. Após a aula, nós cantamos o Mahamantra e muitas pessoas
nos disseram que sentiram a força da vibração do Santo Nome e ficaram realmente felizes.
Após isso nós honramos prasadam preparada por Ananda Moyi DD, ela fez um doce especial
com água de rosas e leite condensado. Quase todos compraram uma edição do Srimad

Bhagavad-gita, e fomos convidados com entusiasmo para realizar um novo evento ao final de
setembro em um hotel na área central de São Paulo!
Sua serva,
Govinda Nandini devi dasi”
Porto Alegre – Livraria Cultura – 15h
Todas as glórias a Sri Guru e Sri Gauranga
“Queridos membros do Acharya Board,
Ontem um sonho se tornou realidade. Nós iniciamos em Porto Alegre a turnê do lançamento
do Sri Gita Brasileiro. Pela misericórdia de Srila Gurudeva, isto está realmente acontecendo.
Muitos devotos de Ivoti-RS e de Porto Alegre –RS estavam engajados neste seva em especial
Sundar Gopal Prabhu, Venugita DD, Aditinandana Prabhu, Parameswari dd, Vimala DD, Kamala
DD e Karuna Moyi dd.
Com a coordenação de Srila B.V. Trivikrama Maharaj este evento super auspicioso ocorreu.
Nós também tivemos uma grande ajuda da Ananda Moyi dd que apoiou com o planejamento
do evento.
Ele aconteceu em uma linda livraria de um importante shopping de Porto Alegre. Cerca de 50
pessoas atenderam ao nosso convite e Srila B.V. Trivikrama Maharaj palestrou sobre o Srimad
Bhagavad-gita e respondeu a perguntas incríveis da platéia. Muitas pessoas perguntaram
sobre onde e quando poderiam participar deste tipo de aula novamente para aprender mais
sobre o Sri Gita.
Nós estávamos preparados com folhetos convite para Grupos de Estudo do Sri Gita com
endereços de ambos os centros participantes, com indicação do enderço, data e horário dos
eventos. Todos foram convidados para os eventos inaugurais que acontecerão hoje em Ivoti e
quarta-feira em Porto Alegre.
Iniciaremos agora leituras públicas do Srimad Bhagavad-gita nos nossos centros no sul do
Brasil.
Após a aula, os convidados nos seguiram em um lindo kirtan e honraram a prasadam que foi
oferecida em uma área especial no meio da loja , próximo ao local aonde os exemplares
estavam sendo vendidos.
Foi uma reunião muito doce e afetuosa. Todos nos sentimos abençoados por Srila Gurudeva e
pelos Vaisnavas. Desejamos sinceramente que esta tentativa de service possa agradá-los.
Sua serva e bem querente,
Raseswari devi dasi.
Ivoti – RS 01/09/2013”

