
Painel Inter-Religioso 

Movimento Hare Krishna (ISKCON) 

Palestrante SEVA KUNJA DEVI DASI: praticante da Bhakti Yoga e Hatha Yoga 

há 38 anos. Membro da Sociedade Internacional para a Consciência de 

Krishna (ISKCON). Atualmente ocupa o cargo de vice-presidente da ISKCON-

RJ. Como representante da ISCKON realizou inúmeras atividades missionárias 

em vários estados do Brasil e em 3 outros países. 

1ª Pergunta: Como a sua tradição religiosa enxerga os conflitos sociais, 

extremismos ideológicos, intolerância e violência entre povos, governos, 

instituições e religiões e que propostas tem para promover a paz e a harmonia 

entre os diferentes povos e culturas deste planeta? 

Hare significa Energia de Amor! É uma palavra que evoca o Sagrado Feminino – Radha! E Krishna é o 

vocativo da Energia Masculina! Sagrado e Feminino! Masculino e Feminino são sagrados!  

O Movimento Hare Krishna advém de uma escola filosófica de mais de cinco mil anos. E Srila 

Prabhupada, Mestre Fundador da ISKCON, chegou na década de 1960. Ele nos orientou e traduziu 

vários livros. E nos disse que essa Era de Kali Yuga, está caracterizada nos Vedas, por duas más 

qualidades: Hipocrisia e Desavenças. 

Independe do tema: política, futebol, etc. Briga-se por qualquer motivo, por mais minúsculo! 

Independe de política! Essa Era é densa por natureza. O Movimento Hare Krishna recomenda a prática 

da meditação diária! E recomenda o Mahamantra! Esse mantra maravilhoso que eu posso falar aqui, 

por duas horas, que tem sabor de mel! Mas, se você não o experimentar, meu bem ... tem que provar! 

Quando ganhamos um doce, temos que abrir a compota para perceber quão doce é esse presente! E 

esse é o Mahamantra Hare Krishna; é um doce presente! Ele nos reconecta com a Energia de Deus! 

Esse Deus maravilhoso, que é plural! Que se revela em diferentes formas, em diferentes casas, em 

diferentes corações! Esse Deus maravilhoso não se limita nem é limitado a uma tradução, uma casa, 

um Nome! Ele é tão maravilhoso em Sua Energia Masculina e Feminina, que acolhe a todos, em todas 

as Casas de Fé! Todas estão com essa Energia maravilhosa! É isso que me une, hoje, a vocês, aqui! Hare 

Krishna! Hare Krishna! Krishna! Krishna! Hare! Hare! Hare Rama! Hare Rama! Rama! Rama! Hare! 

Hare! (Seva Kunja Devi Dasi recitou o Mahamantra, acompanhada entusiasticamente pela assistência, 

que aplaudiu no final!). Que a Energia do Amor nos acompanhe! Radhe, Radhe! 

2ª Pergunta: Existe algum denominador comum entre todas as fés, sobre o qual se possa construir a 

paz? 

Quero que todos aproximem a mão do coração! Vamos perceber as batidas do nosso coração. Por 

alguns segundos; não vai demorar! Prometo! Em silêncio, respirem de forma calma e profunda. ...  

Se alguém aí perceber que não está batendo, avise urgentemente (risos)!  

Brincadeirinha à parte, esse som sagrado nos acompanha desde o primeiro momento da fecundação! 

Esse é o primeiro som do bebê! O primeiro som que alegrou nossas mães! Esse som sagrado de um 

batimento cardíaco que vibrou, nutrindo nossa primeira relação! Essa relação sagrada de amor com o 

ser que te acolheu no ventre... mentalmente, agradeça à sua mãe!  

Maravilha! Maravilha! Uma conexão linda, esse primeiro amor que experimentamos lá no ventre! 

Então, o que nos une, além dessa mágica do sentimento divino do amor, é o som! O som tem seu 



poder! Cada som tem seu poder! E eu peço, novamente: vibrem, comigo, esse som, agora: Hare 

Krishna! Hare Krishna! Krishna! Krishna! Hare! Hare! Hare Rama! Hare Rama! Rama! Rama! Hare! 

Hare! (Recitação seguida pela assistência). Quanto mais vibrarmos nessa direção do som sagrado, uma 

vez que Deus se revela em diferentes sons, em diferentes tambores ...: nós, no Hare Krishna usamos 

as mridangas, os kartalas; alguns usam a tambura a cítara. Nosso irmão (o Padre Siro) cantou focando, 

também na direção do amor! O Som nos une! Então, vamos vibrar o som na direção do amor! É o que 

eu percebo que também nos une, além do amor! O poder do som... porque estamos vibrando! E, como 

estamos sentindo esses batimentos cardíacos, vamos agradecer sempre! Hare Krishna! 
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