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

PRINCIPAIS CELEBRAÇÕES
A Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna segue um calendário anual cheio de
dias santos e festas. As observâncias podem incluir adoração ou meditação, jejum voluntário e
festividades. Os festivais muitas vezes incluem palestras especiais, performances dramáticas e
grandes banquetes vegetarianos, para membros e convidados. Templos de Krishna, seguindo
a tradição, determinam as datas de suas celebrações segundo um calendário lunar. As datas,
portanto variam de ano para ano, quando se compara com o calendário ocidental. Todos os
eventos são abertos ao público.

KRISHNA JANMASTAMI (celebrado no final de agosto ou início de setembro), aniversário do
Senhor Krishna, é o dia mais sagrado para os devotos da ISKCON. Na Índia, Janmastami é
um feriado importante, comemorado pelos hindus de todas as crenças. Templos da ISKCON
comemoram este dia com culto e programas especiais, incluindo danças tradicionais, canto
congregacional, teatro e banquetes. Devotos jejuam até meia-noite e, em seguida,
banqueteiam-se com várias iguarias para comemorar o aparecimento do Senhor na Terra.
ANIVERSÁRIO DE NASCIMENTO DE SRILA PRABHUPADA (um dia após o Janmastami), o
aniversário de A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada é um dia no qual os membros da
ISKCON observam serviços que expressam gratidão e apreço por Srila Prabhupada, que
cruzou o oceano com 69 anos para difundir o conhecimento da Consciência de Krishna em
todo o mundo. Depois de jejuarem pela manhã, os devotos da ISKCON se reúnem para
lembrar Srila Prabhupada e servir e compartilhar um elaborado banquete, ao meio-dia, em sua
homenagem.
RADHASTAMI (observado em setembro), dia do aparecimento de Radha, o aspecto feminino
da Divindade e consorte do amor eterno de Krishna, também comemorado com canções
especiais, adoração e banquete.
RATHAYATRA (comemorado em meados do Verão), evento alegre moldado segundo o antigo
Festival dos Carros celebrado anualmente em Jagannath Puri, na Índia. Esta comemoração é
realizada há milhares de anos e é o maior festival religioso anual do mundo, atraindo milhões
de peregrinos. Desde 1967, filiais da ISKCON têm realizado anualmente este evento em
dezenas de cidades em todo o mundo, incluindo Nova York, Londres, Moscou, Calcutá e
Sydney. Em Los Angeles mais de 50 mil pessoas participam da caminhada colorida, puxando
três carros gigantes. Frequentemente exposições e performances de palco acontecem de
modo concomitante ao desfile.
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GAURA PURNIMA (observado em março), dia do aparecimento de Sri Caitanya Mahaprabhu,
o santo do Séc. XVI que foi pioneiro na propagação do maha mantra Hare Krishna como o
principal método para se alcançar amor por Deus. É uma data importante para a ISKCON, pois
Sri Caitanya é tido como a encarnação de Krishna para esta era. Esta celebração também
coincide com o HOLI, o Festival das Cores, que é uma celebração hindu da primavera e do
triunfo da nova vida sobre a morte. Cultos especiais e cânticos continuam durante todo o dia,
culminando com um banquete suntuoso à noite.
DIWALI (observado no início de novembro), também conhecido como Dipavali, é a dupla
celebração do Ano Novo e do triunfo do Senhor Rama, uma encarnação de Krishna, sobre o rei
demônio Ravana. Também conhecido como o Festival das Luzes, é uma celebração do bem
sobre o mal, e é sagrado para os hindus de todas as denominações e tradições. Templos da
ISKCON recebem multidões de fiéis, que vêm para celebrar este dia auspicioso com cânticos
cerimoniais, comunhão e banquete à luz de velas e lamparinas.
GOVARDHANA PUJA (observado no início de novembro), celebração que comemora o ato
lendário do Senhor Krishna de levantar uma montanha sagrada, chamada Govardhana, para
abrigar seus devotos da ira de uma tempestade celestial. Devotos de Krishna contam o
passatempo milagroso, que se acredita ter ocorrido há mais de 5 mil anos, na Índia, e
representam-no por meio de música, dança clássica e performance dramática. Em muitos
templos da ISKCON, devotos de Krishna também costumam representar a colina de
Govardhana com uma grande montanha de Halava (doce de semolina de trigo, manteiga e
frutas), como um símbolo da proteção de Krishna. Alguns templos da ISKCON celebram
Govardhana Puja juntamente com o Diwali.
Este material está disponível online em http://communications.iskcon.org
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