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Uma experiênCia 
no méxiCo...
Depois de  um período morando no México, eu e 

minha esposa Simone sentíamos a necessidade 
de frequentar uma casa espírita. Iniciamos a bus-
ca de um local, mas infelizmente não encontra-

mos nada como estávamos acostumados.
Por meio de referências que tivemos do Brasil, con-

seguimos realizar contato com pessoas  que estavam re-
alizando o estudo a Distancia, coordenadas pelo pessoal 
da Karina, da Argentina. Porém elas se encontravam na 
cidade de Monterrey, fronteira com os estados Unidos, 2 
mil quilômetros de distancia da Cidade do México, onde 
residimos.

recebemos novas recomendações de casas espíritas 
para visitar, mas ainda identificávamos somente trabalho 
mediúnico, sem nenhum tipo de estudo ou evangelização.

Desta inquietação, começamos a apresentar os méto-
dos de estudos da escola de Aprendizes do evangelho, da 
Aliança. Principalmente pelo seu objetivo: o de reforma 
Íntima. esta premissa trouxe a aceitação de algumas pessoas 
em diversos grupos, e o trabalho se expandiu. 

No ano de 99 ingressei na es-
cola de Aprendizes do evan-
gelho. Foi um divisor de 
águas em minha vida. Apesar 

de conhecer o espiritismo, somente no 
“Grupo Fraternidade Cristã” é que mer-
gulhei no estudo da Doutrina.

entrei para a Fraternidade dos Dis-
cípulos de Jesus em 23 de junho de 
2002.  Nem sequer imaginava o que o 
futuro tinha reservado para mim. 

em 2003, minha carreira profissio-
nal sofreu profundas mudanças. Com 
formação em economia, me vi repen-
tinamente sem emprego, numa época 
em que o Brasil oferecia poucas opor-
tunidades a um profissional com mais 
de 40 anos.

Nesta época, minha mulher tinha 
parentes no estado de New Jersey, nos 
eUA. Já havia passado férias com eles e 
não pensei duas vezes: eu, ela e minhas 

O mais interessante é como as coisas tomam forma, 
pois, em princípio, eu e minha esposa buscávamos uma 
casa espírita para nós e hoje estamos ajudando no pro-
cesso de divulgação da escola de Aprendizes, no qual nos 
encontramos muito satisfeitos por esta oportunidade que a 
espiritualidade nos permitiu. 

Depois da primeira caravana realizada no México, em 
2010, foram criados três grupos de estudos, os quais se 
encontram no grau de Aprendiz. Já com a caravana deste 
ano, foram inaugurados mais seis novos grupos. 

Atualmente são cerca de 50 pessoas realizando o Curso 
Básico, 20 pessoas no grau de aprendiz, duas no grau de 
servidor. Além disso, já contamos com um centro, inaugu-
rada em 2010, na cidade de Monterrey, que trabalha dentro 
do modelo da Aliança: Casa Aprendices del Evangelio. 
“Prof. Pedro Alvarez y Gasca”. 

Para este ano ainda, estamos trabalhando na formação 
de novos grupos da eAe e cursos de Passes, para imple-
mentar a Aliança em novas casas.

Dennis e Simone M. Ferreira de Figueiredo

duas filhas nos mudamos para lá em julho.
O começo sempre é difícil, a adaptação é demorada, minhas filhas sofriam na 

escola, apesar de já terem um bom domínio da língua. Para mim e minha esposa 
foi um grande exercício de humildade e paciência, pois precisamos começar do 
zero.

Desde que cheguei, busquei uma Casa espírita. As dificuldades foram grandes 
até descobrir um grupo iniciante em minha cidade.

Naquela época havia somente o estudo do Livro dos espíritos. Percebi então 
como a estrutura oferecida pela Aliança é um tesouro. Quando apresentei propos-
ta da escola de Aprendizes do evangelho o pessoal do “Grupo espírita Caminho 
da Luz” ficou maravilhado e abraçou a idéia imediatamente.

em 2009 fortaleceu-se a ideia de criar uma Federação entre as Casas espíritas 
de New York, New Jersey e Connecticut. Como membro da direção da casa tenho 
tido participação ativa neste processo.

É um momento muito importante o que Movimento espírita vem passando 
em nossa região, a união e a fraternidade que tem marcado nossas ações, os pro-
gressos que já foram alcançados, os planos que temos traçado para o futuro e a 
receptividade que temos tido junto ao povo norte americano são provas de que 
o espíritimo está criando bases sólidas neste país e que darão frutos num futuro 
muito próximo.

Marcos Miranda

... oUtra nos estados Unidos


