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

ISKCON – EXPRESSÃO DA DEVOÇÃO POR MEIO DAS
ARTES
Com raízes nas tradições da Índia antiga, o movimento Hare
Krishna se manifesta em cores vibrantes, melodias marcantes,
preparações culinárias de dar água na boca e em festivais
alegres, com glorificação a Krishna, ou Deus, no centro. Aqui
estão algumas das maneiras pelas quais os membros da
Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna
(ISKCON) transmitem sua devoção por meio das artes.
MÚSICA E DANÇA
A tradição diz que, na morada do Senhor Krishna, "cada palavra é uma canção e cada passo é
uma dança”. A música desempenha um papel fundamental na vida dos devotos de Krishna.
Quando Srila Prabhupada trouxe pela primeira vez a tradição de Krishna para o Ocidente, em
1965, ele introduziu a arte de cantar kirtan devocional, acompanhado por instrumentos
tradicionais indianos. Devotos da ISKCON têm partilhado esta expressão musical dinâmica
com o mundo, e muitos se tornaram cantores e músicos talentosos. Templos Hare Krishna
também abrigam regularmente espetáculos de palco e oferecem aulas de dança indiana
clássica, como Bharata Natyam, Kathak e Odissi. Essas performances complexas e graciosas
fazem parte de uma rica tradição de representar as atividades divinas de Deus ou de Seus
devotos por meio da dança.
BELAS ARTES
Artistas dentro do Movimento Hare Krishna criaram centenas de pinturas originais retratando o
Senhor Krishna e Sua morada espiritual. Misturando características de estilos orientais e
ocidentais, essas obras de arte ilustram vários volumes de livros, decoram templos da ISKCON
e ajudam a apresentar visualmente a tradição de Krishna.
ARQUITETURA
Muitos templos da ISKCON em todo o mundo são exemplos magníficos de arquitetura
tradicional e neovédica. Em Spanish Fork, Utah, o templo da ISKCON segue o molde de um
palácio do Séc. XV do norte da Índia. Ostenta elaborados designs em arcos, colunas, varandas
e cascatas. Em West Virginia, os devotos de Krishna construíram um templo com cúpula de
ouro, chamado de “Taj Mahal da América”, pelo New York Times. A ISKCON também erigiu na
Índia dezenas de templos que empregam estilos arquitetônicos clássicos, em grandes cidades
como Nova Délhi e Mumbai e em cidades sagradas de peregrinação como Vrndavana e
Mayapur.
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CULTOS
Os membros e convidados são atraídos pela autenticidade e vibração dos
cultos de adoração na ISKCON. A teologia Hare Krishna ensina que todos
os sentidos devem ser envolvidos na glorificação a Deus. Assim, ao entrar
em um culto de adoração na ISKCON, os olhos do visitante se regalam com
um altar decorado de maneira elaborada; seus ouvidos são invadidos pelo
canto melodioso; seu nariz alcança flores perfumadas e incenso; e sua boca
saboreia deliciosa comida vegetariana santificada.
FERIADOS E FESTAS
Na comemoração de dias sagrados do Calendário Vaishnava, o
SERVIÇOS DE ADORAÇÃO
Movimento Hare Krishna promove festivais coloridos e
emocionantes que atraem milhares de visitantes e seguidores.
Um pujari (sacerdote) faz soar
uma concha, significando o
Feriados como Janmastami (aniversário do nascimento de Krishna)
começo de um serviço de
e Diwali (Ano Novo) são observados com grande festejo e alegria.
adoração tradicional (arati).
Talvez o mais famoso festival público, chamado Ratha Yatra, ou
“Festival das Carruagens”, é comemorado anualmente em grandes
cidades do mundo, incluindo marchas pela 5ª Avenida de Nova York, o calçadão de Venice
Beach, em Los Angeles, e a Independence Avenue, em Washington, DC, nos padrões do
festival milenar realizado na cidade indiana de Jagannath Puri. A festa inclui puxar carros
decorados de 40 metros de altura.
ALIMENTOS
Às vezes chamado de "religião da cozinha", o Movimento Hare Krishna oferece aos visitantes
dos templos da ISKCON deliciosa comida vegetariana santificada. O menu, de inspiração
internacional, pode variar de legumes ao curry a berinjela à parmegiana. Para que se
conheçam melhor os benefícios de uma dieta vegetariana, o Movimento Hare Krishna também
estabeleceu mais de 100 restaurantes vegetarianos em todo o mundo.
LITERATURA
Com o objetivo de lançar luz sobre a profunda filosofia subjacente a essas expressões
culturais, a Bhaktivedanta Book Trust (BBT), editora associada da ISKCON, tem imprimido e
distribuído mais de 400 milhões de livros e revistas. Estas publicações contêm frequentemente
traduções do Sânscrito ou Bengali, reproduções de comentários raros, ilustrações originais
atraentes e fotografias. Diz-se que a maior editora do mundo de textos clássicos Vaishnavas, a
BBT, é conhecida como um excelente recurso para o estudo da cultura e da filosofia da Índia.
Este material está disponível online em http://communications.iskcon.org
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