SOCIEDADE INTERNACIONAL PARA A CONSCIÊNCIA DE KRISHNA
Fundador Acharya: Sua Divina Graça A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada

ORGANIZAÇÃO:
Popularmente conhecida como Movimento Hare Krishna, a
Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna
(ISKCON) é uma confederação mundial com mais de 400
templos, 100 restaurantes vegetarianos e uma grande
variedade de projetos comunitários.
HISTÓRIA:
A ISKCON pertence à Gaudiya-Vaisnava Sampradaya,
uma tradição monoteísta dentro da ampla cultura hindu. É
baseada, de maneira escritural, no Bhagavad-gita, ou
Canção de Deus, texto em Sânscrito de 5 mil anos de
idade. A ISKCON segue sua linhagem diretamente do
Senhor Krishna, o orador do livro sagrado, reverenciado
como a Suprema Personalidade de Deus; e do Senhor
Caitanya Mahaprabhu, a encarnação de Deus no Séc. XVI,
na Índia, que enfatizou o entoar do mantra Hare Krishna
como o meio mais eficaz de alcançar auto realização e
amor por Deus nesta era.

OS SETE PROPÓSITOS DA ISKCON
Quando a ISKCON foi fundada em Nova York em
1966, Srila Prabhupada determinou os sete pontos
seguintes como propósitos da Sociedade:
1. Propagar sistematicamente o conhecimento
espiritual na sociedade em geral e educar as
pessoas nas técnicas da vida espiritual a fim de
fazer frente ao desequilíbrio de valores na vida e
obter verdadeira unidade e paz no mundo.
2. Propagar a Consciência de Krishna, tal como se
revela no Bhagavad-Gita e no SrimadBhagavatam.
3. Fomentar a aproximação entre os membros da
ISKCON e entre estes e Krishna, o Ser Originário,
para assim desenvolver a ideia, entre os membros
e na humanidade em geral, de que cada alma é
qualitativamente parte integrante de Deus
(Krishna).
4. Ensinar e promover o movimento de sankirtana,
o canto congregacional do santo nome de Deus, tal
como se revela nos ensinamentos do Senhor Sri
Caitanya Mahaprabhu.
5. Erigir, para os membros e para a sociedade em
geral, um lugar sagrado de passatempos
transcendentais, dedicado à Personalidade de
Krishna.
6. Promover a união entre os membros para
ensinar um modo de vida mais simples e natural.
7. Com o objetivo de obter os mencionados
objetivos, publicar e distribuir periódicos, revistas,
livros e outros escritos.

FUNDADOR:
Em 1965, aos 69 anos, Sua Divina Graça A. C.
Bhaktivedanata Swami Prabhupada viajou sozinho da Índia
para a América, para trazer os ensinamentos de Krishna
para o Ocidente. Em 11 de julho de 1966, Srila
Prabhupada registrou oficialmente a Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna
(ISKCON), em Nova York, e assim começou o Movimento Hare Krishna na América. Srila
Prabhupada faleceu em 1977.

MISSÃO:
A missão não-sectária deste movimento monoteísta é desenvolver o bem-estar da sociedade,
promovendo a ciência da Consciência de Krishna. Para isso, Srila Prabhupada estabeleceu a
declaração de missão da ISKCON em sete propósitos.
TEXTOS SAGRADOS:
A filosofia da ISKCON baseia-se em antigos textos védicos. Estes incluem o Bhagavad-gita, o
Srimad-Bhagavatam e o Caitanya-Charitamrita. O estudo dessas escrituras ocorre em templos
da ISKCON diariamente, e narrações especiais, ou palestras, muitas vezes fazem parte de
encontros comunitários semanais e festivais.
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Bhagavad-gita
O Bhagavad-gita explica lucidamente a natureza da consciência,
o ego, e o Universo. É a essência da sabedoria espiritual da Índia,
as respostas para perguntas posadas por filósofos durante séculos

FILOSOFIA:
Devotos de Krishna ensinam que as pessoas não são seus corpos materiais, mas são almas
espirituais eternas, e que todos os seres são interligados por meio de Deus, o Pai comum. Na
tradição Vaishnava Deus é conhecido por muitos nomes, sendo o principal nome Krishna, que
significa “a Toda-Atrativa Pessoa Suprema”. Os membros da ISKCON acreditam que o mesmo
se fala de Deus em todas as grandes escrituras do mundo.
A ISKCON ensina que o objetivo da vida é desenvolver o amor por Deus. O amor por Deus
realiza-se por meio da prática de bhakti-yoga, ou serviço devocional. Este sistema antigo de
Yoga ensina a arte de se espiritualizar todas as atividades humanas. Para alcançar
efetivamente a consciência de Krishna, os membros cantam e meditam sobre os santos nomes
do Senhor Krishna:
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare;
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
PRÁTICAS E PRINCÍPIOS:
Além de cantar e meditar diariamente, os membros da ISKCON praticam sua fé participando de
cultos regulares, estudando as escrituras, compartilhando refeições vegetarianas santificadas e
promovendo o companheirismo entre outros devotos de Krishna.
Os membros também praticam quatro “princípios” religiosos: compaixão, honestidade, limpeza
e austeridade. Para defender esses princípios e concentrar a mente e os sentidos em suas
buscas espirituais, seguem regras básicas de conduta. Eles são lacto-vegetarianos, não
comem nenhum tipo de carne, peixe ou ovos. Também se abstêm de jogos de azar e sexo
ilícito. Não fumam, não bebem, nem usam drogas.
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SOCIEDADE:
A ISKCON tem mais de um milhão de membros em todo o mundo. Enquanto alguns membros
vivem em templos e ashrams (monastérios), como monges e monjas, a maioria dos devotos
Hare Krishna vive, trabalha e vai à escola na sociedade secular. Praticam Consciência de
Krishna em suas casas e frequentam os templos regularmente. A participação é aberta a
qualquer pessoa, independente de raça, religião, gênero, etnia ou qualquer outro fator.

Números relevantes:








4 princípios religiosos: compaixão, veracidade, limpeza e severidade;
4 princípios reguladores: nada de comer carne ou ovos, jogar, sexo
ilícito e intoxicação;
mais de 40 comunidades rurais;
mais de 100 restaurantes vegetarianos;
mais de 400 templos;
mais de um milhão de seguidores no mundo inteiro;
mais de 10 mil seguidores no Brasil

LIDERANÇA:
Antes de seu falecimento, em 1977, Srila Prabhupada estabeleceu uma Comissão de
Administração (GBC) para supervisionar as atividades da Sociedade Internacional para a
Consciência de Krishna. Esse conselho eclesiástico consiste em devotos de Krishna sêniores
na ISKCON, que trabalham juntos, como um corpo, para guiar a organização. Cada templo da
ISKCON está incorporado e gere individualmente os seus assuntos por meio de uma liderança
local.

Este material está disponível originalmente em língua inglesa em http://communications.iskcon.org
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