Andrew Jackson Davies

Nascido nos Estados Unidos da América do Norte, no dia 11 de agosto de 1826, e
desencarnado em sua residência de Watertown, Estado de Massachusetts, no mesmo país, no dia
13 de janeiro de 1910.
Andrew Jackson Davies é cognominado "o pai do Moderno Espiritualismo" e "Allan
Kardec norte-americano".
Filho de pais humildes e incultos, nasceu também entre gente humilde e desprovida de
recursos intelectuais, num distrito rural do Estado de Nova Iorque, nas margens do rio Hudson.
Em sua infância, revelou-se um menino pouco atilado, baldo de atividades intelectuais e
com um corpo bastante mirrado, nada revelando nele que futuramente seria um médium de
excepcional destaque.
Nos últimos anos de sua infância, passou a ouvir vozes gentis e agradáveis,
acompanhadas de belos fenômenos de clarividência.
Em seguida desenvolveu-se nele também um dom mediúnico que lhe possibilitava
diagnosticar várias enfermidades.
No dia 6 de março de 1844, ocorreu com ele um fenômeno de transporte espiritual. Da
localidade de Poughkeepsie, onde residia, foi arrebatado até as montanhas de Catskill, cerca de
cinqüenta e cinco quilômetros distante. Nessas montanhas teve a oportunidade de confabular
com os Espíritos de dois homens idosos, os quais lhe revelaram ser seus mentores,
posteriormente identificados como Galeno e Swedenborg. Esse foi o primeiro contacto que
Davies teve com Espíritos desencarnados.
Com o decorrer dos tempos, a sua mediunidade tomou novos rumos. Quando em transe,
falava vários idiomas, inclusive o hebraico, dos quais não tinha o menor conhecimento.
Sem conhecer gramática ou regras de linguagem, desconhecendo também qualquer
estudo sobre ciência ou literatura, tinha a oportunidade de discorrer sobre intrincadas questões
de Arqueologia histórica e bíblica, de mitologia e temas lingüísticos e sociais. Segundo as
opiniões expressas por homens eruditos da época, dentre eles o Dr. George Bush, professor da
Universidade de Nova Iorque, as respostas dadas por Andrew Jackson Davies eram de tal
envergadura que "fariam honra a qualquer erudito daquela cidade, mesmo que, para as fornecer,
tivesse consultado todas as bibliotecas da Cristandade."

Várias pessoas de renome foram atraídas pela sua mediunidade, dentre elas o Rev.
William Fishboug, o Dr. Lyon e Edgar Allan Poe. Durante muitos anos o médium ditou, em
transe mediúnico, um livro sobre os segredos da Natureza, o qual foi publicado no ano de 1847,
com o título "Os Princípios da Natureza". Sobre essa obra "Sir" Arthur Conan Doyle exarou a
opinião de tratar-se de um dos mais profundos e originais livros sobre Filosofia.
Posteriormente teve a oportunidade de receber mediunicamente outras obras, em parte
editadas sob o título geral de "Filosofia Harmônica" e atribuídas ao Espírito de Swedenborg.
Dezenas de edições dessas obras foram publicadas nos Estados Unidos, demonstrando o
interesse que elas despertaram. A doutrina apregoada por Jackson Davies atraiu uma quantidade
enorme de prosélitos.
Davies não era um místico ou religioso, no sentido vulgar,e nem aceitava os
ensinamentos bíblicos em sua forma literal.
No entanto, era um homem sério, incorruptível, amante da verdade e compenetrado da
sua imensa responsabilidade na transmissão dos ensinamentos que recebia dos Espíritos. Apesar
de desprovido de bens materiais, jamais deixou de exercer a caridade para com os menos
favorecidos, e era inquebrantável no desiderato de aplicar a justiça em toda a sua plenitude.
Suas faculdades mediúnicas tiveram maior desenvoltura após ter ele atingido 21 anos de
idade. Nessa época começou a divisar e descrever vários fenômenos desencarnatórios,
fornecendo dados minuciosos sobre eles. Essas revelações coincidiam com as descrições
fornecidas por outros médiuns, em várias partes do mundo.
Anteriormente ao ano de 1856, Andrew Jackson Davies profetizou a invenção do
automóvel e de veículos aéreos acionados por uma força motriz de natureza explosiva, as
máquinas de escrever e, ao que tudo indica, também locomotivas movidas por motores de
combustão interna. É simplesmente assombrosa a descrição que o médium deu sobre esses
inventos em sua obra hoje centenária, denominada "Penetrália".
Em 1847, ele predisse a manifestação ostensiva dos Espíritos com as criaturas humanas,
adiantando que o advento desses dias não estava muito distante.
Foi um prelúdio daquilo que surgiria um ano mais tarde, em 31 de março de 1848,
quando se estabeleceu um sistema de intercâmbio com o plano espiritual, por meio das médiuns
irmãs Fox.
Realmente, numa de suas notas, escritas precisamente nessa data, escreveu ele: "Esta
madrugada um sopro fresco passou pelo meu rosto, e ouvi uma voz, suave e firme, dizer-me:

"Irmão,foi dado início a um bom trabalho; contempla a demonstração viva que surge. Pus-me a
cismar no significado de tal mensagem."
Ele estava muito longe de supor que, naquela mesma noite, Margarida, Catarina e Leah
Fox estabeleciam, no vilarejo de Hydesville, um sistema de conversação com os Espíritos, por
meio de pancadas, inaugurando o grandioso movimento espiritual mundial.
Devido a essa revelação, o médium passou a ser conhecido como "o profeta da Nova
Revelação".
Após a publicação de livros sobre "Filosofia Harmônica", obras de alto nível moral e
intelectual, Davies começou a receber as "Revelações Divinas da Natureza", em cuja recepção
consumiu os anos seguintes de sua vida.
Descrevendo o mundo espiritual, Davies afirmou ter visto por lá uma vida semelhante à
da Terra, vida a que se poderia chamar semimaterial, com gostos e objetivos adaptados às
nossas naturezas, que a chamada morte não modifica. Observou também que nesses planos
espirituais, o trabalho científico, o artístico, o literário e o humanitário, não cessam jamais. Viu
também as várias fases e graus do progresso espiritual, descrevendo as causas que motivam o
retardamento da marcha evolutiva do ser humano.
Numa viagem que o seu Espírito encetou a um plano espiritual, ele descreveu um lugar
denominado Swnmerland,onde os Espíritos de crianças desencarnadas, reunidas em grupo, em
grandes e belos edifícios, recebem instrução e cuidados especiais, tudo de conformidade com a
idade e o conhecimento delas.
Davies ficou tão empolgado com o sistema ali implantado e sua engenhosa organização,
que buscou imitá-la no plano físico. Daí nasceu o primeiro Liceu Espiritista, por ele fundado
Pensamento Social Espírita - www.viasantos.com/pense em 25 de janeiro de 1863, em
Dodsworth Hall, Broadway, Nova Iorque. Esse movimento liceano ramificou-se a grande
número de países de fala inglesa, notadamente a Inglaterra, Estados Unidos,Austrália e outros.
Gomo não poderia deixar de ser, Jackson Davies também foi vítima de acusações
caluniosas e críticas acerbas, contra ele assacadas por detratores da sua obra. Homem superior,a
tudo se sobrepunha com tolerância evangélica e larga compreensão.

Fonte: Personagens do Espiritismo.

