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Nota Editorial de Junho de 2017 
 

Publicamos a seguir a transcrição e o fac-símile de uma carta de Raymundo Pinto Seidl. 
Escrita no Rio de Janeiro, ela é dirigida a J. Gervásio de Figueiredo, teosofista de S. Paulo.  
Raymundo Pinto liderou a formação da seção nacional da Sociedade Teosófica e liderou o 
movimento no Brasil até 1927, quando afastou-se da direção por motivos de saúde.   
 
Assim como Seidl, Joaquim Gervásio de Figueiredo foi um dos principais líderes da 
Sociedade no século vinte. Revisou a tradução da obra “Ísis Sem Véu”, de Helena Blavatsky, 
e é autor da obra “Dicionário de Maçonaria”. 
 
A carta a seguir, sem data, foi escrita entre o segundo semestre 1927 e o primeiro semestre de 
1928. Nela se expressa uma atitude correta diante da morte. O valor do texto está sobretudo 
no exemplo que ele mostra. A atitude teosófica deve ser transmitida no plano vivencial, tanto 
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quanto no plano do estudo. O documento é uma prova de que o movimento teosófico não se 
limita ao estudo teórico. Mesmo quando comete inúmeros erros, o trabalho teosófico 
transmite uma visão universal da vida e muda para melhor o modo prático de viver.  
 
A presente carta é escrita em papel timbrado da Ordem da Estrella do Oriente, criada por 
Annie Besant como instrumento da imaginária volta de Cristo na pessoa de Jiddu 
Krishnamurti. A fraude devocional - uma verdadeira farsa esotérica - terminou em 1929 
quando Krishnamurti dissolveu a Ordem da Estrela e abandonou definitivamente a Sociedade 
Teosófica de Adyar.[1] O movimento esotérico está destinado a descartar a seu devido tempo 
as ilusões pseudoesotéricas.  
 
O original do documento nos foi doado em 2002 por uma pessoa da família do ex-presidente 
da seção nacional Armando Salles (1904-1976).     
 
Acrescentamos algumas notas explicativas.  
 
(Carlos Cardoso Aveline) 

 
1. Carta de Seidl Para Gervásio, 1927  
 

Prezado irmão Gervasio de Figueiredo 
 
Saudações fraternas.  
 
Venho testemunhar-lhe os meus agradecimentos pela visita que me fez em seu nome e no da 
L. de S. Paulo. Embora impedido, ainda, de tornar a actividade anterior, estou melhor. Parece 
que, por algum tempo, os phenomenos morbidos cardiacos de que vinha soffrendo foram 
jugulados [2].  
 
Para nós, orientados pelas doutrinas theosophicas, o traspasse de uma vida para outra, é, 
apenas, uma simples mudança de campo de actividade. Espero em Deus que, no mundo astral, 
hei de continuar a trabalhar pela diffusão da theosophia, pelo menos tanto quanto tenho 
trabalhado [3] no mundo physico. Esse é o meu proposito.  
 
Peço apresentar a cada um dos dignos irmãos da S. Paulo os meus votos de paz e de 
progresso. 
 
Com fraterna estima,   
                                             gv. irmão ass.   
 
RP. Seidl.  
 

NOTAS:  
 
[1] Veja em nossos websites associados os artigos “Fabricando um Avatar”, “Krishnamurti e 
a Teosofia”, e “Krishnamurti e as Ilusões Besantianas”. 
 
[2] Jugulados: eliminados, dominados.  
 
[3] Nesta altura aparece a palavra “pelo”, riscada.  
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2. Fac-símile do Documento   
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Raymundo Pinto Seidl (29 dezembro 1851 - 20 julho 1928) 
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A biblioteca da Loja Independente de Teosofistas possui um Arquivo sobre História do 
Movimento no Brasil, do qual faz parte material doado por vários pesquisadores, inclusive o 
ex-presidente da seção nacional da ST João Batista Brito Pinto (1912-1998). Os 
interessados em obter ou partilhar dados sobre a evolução do esforço teosófico no país devem 
escrever para indelodge@gmail.com. A biblioteca da Loja Independente está à disposição do 
movimento esotérico como um todo. Veja em nossos websites associados os artigos “Origem 
do Movimento Teosófico no Brasil” e  “Como Surge a Loja Rio de Janeiro”.    
 
000 
 

Sobre o problema da pseudoclarividência na Sociedade de Adyar, leia os artigos 
“Leadbeater Diz Que Matou Brasileiros” e “Bispo Católico Visita Plantações em Marte”.  
 
000  
 

Para conhecer um diálogo documentado com a sabedoria de grandes pensadores dos últimos 
2500 anos, leia o livro “Conversas na Biblioteca”, de Carlos Cardoso Aveline.  
 

 
 

Com 28 capítulos e 170 páginas, a obra foi publicada em 2007 pela editora da Universidade 
de Blumenau, Edifurb.    
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