Curitiba, Advento de 2017 a.D

Sobre alguns aspectos da devoção à Beata Elena Guerra
Devotos, Caríssimos irmãos e irmãs,
Apesar de ter resistido, escrevo agora em consciência e pelo ministério
que me foi confiado pela Igreja. Certamente, quase todos que tiveram a
oportunidade de conhecer a vida e as obras de Elena Guerra, Apóstola do
Espírito Santo, sabem que a Igreja também me nomeou como Vice
Postulador para a Causa da sua Canonização. As Irmãs Oblatas do Espírito
Santo, Congregação Religiosa por ela fundada na Itália, em um documento
datado de 5 de Novembro de 2005, também me confiaram a missão de
traduzir seus escritos, e ao mesmo tempo, ser responsável por sua fidelidade.
Em uma das audiências que participei, juntamente com o Abade Ugo
Tagni, o Primeiro Postulador, na Congregação para a Causa dos Santos no
Vaticano, obtivemos a resposta negativa quanto à confecção de imagens da
mesma Beata Elena Guerra. A razão é que existem características do culto
aos beatos que permanecem sempre restritas a sua Igreja Local. Somente
após a sua canonização, por exemplo, um ensinamento de um beato passa
ter valor reconhecido pela Igreja como universal.
Ainda, que o possível milagre que atribuímos a Beata tenha acontecido
no Brasil, não temos a permissão de fabricar imagens e consagrar, por
exemplo, Paróquias à ela.
Importante relembrar àqueles que, por algum motivo, tiveram acesso
às relíquias de primeiro grau, que este dom foi para a missão. Nenhuma
relíquia de primeiro grau deve ser guardada como um “objeto” pessoal.
Aproveito a questão da dúvida em relação à confecção da imagem
(pelos vários questionamentos feitos nestes últimos meses) para também
dizer que, nenhum livro da Beata Elena Guerra pode ser reproduzido (no
Brasil e no exterior) ou colocado na Internet sem a devida permissão dos
seus autores e da editora. Também tomei conhecimento (acidentalmente) de
um caderno (que trazia dados relativos à Beata que não são verdadeiros)
vendido por uma Comunidade. Veja que não h qualquer intenção de
manipular ou monopolizar um patrimônio espiritual tão rico; há antes de
tudo, zelo pela sua integridade e ortodoxia enquanto a mim esta tarefa for
confiada.
Caso haja em alguém, o desejo de realizar algo, reproduzindo

pensamentos ou literaturas a respeito de Elena Guerra, peço a gentileza, de
antecipadamente, entrar em contato comigo, pelo seguinte e-mail:
dudubr2000@hotmail.com.
Aproveitando a ocasião, informo aos devotos da Beata, que a “Novena
do Santo Natal”, por mim traduzida em 2015, teve agora, a sua segunda
edição em parceria de duas editoras: Cenáculo Universal e Canção Nova.
Oremos como a Beata nesta referida Novena: “Santo Espírito de Deus, vinde
sobre mim neste Santo Natal, sobre minha casa e sobre todos nós”.
No mesmo Espírito, vosso irmão menor,
(Padre Dudu )

