


Nome: João Lucca Vieira Erthal Loyola
Nascido em Rio Bonito
Data: 24/02/2011

João Lucca 

    Em Lucca, na Capela da Beata foi proclamado que uma das 
mulheres lá presente ficaria grávida do filho da promessa.
Lembrando que fiquei menstruada na viagem. Uma semana 
antes do nosso retorno ao Brasil. Depois que chegamos no 
Brasil, já não menstruei mais no próximo mês. Pois, fiquei 
grávida. Foi muito rápido.



Nome: Elena
Nascida em Niterói
Data: 21/02/2011

Elena

    Eu conheci a Beata Elena Guerra no ano de 2010, justamente
no ano em que fiquei grávida. Eu dizia que se fosse uma menina
chamaria-se Elena. O nascimento foi tranquilo, mas quando fui
fazer o teste do pezinho o resultado foi que no organismo dela
não produzia uma enzima fundamental para o desenvolvimento
e comprometer todo o organismo dela. Esse exame foi refeito
duas vezes e foi até para o Paraná, nem o pediatra dela conseguia
entender o que estava acontecendo encaminhando assim para
uma especialista gástrica conhecida. Porém nem a mesma conseguiu
e me encaminhou para um pesquisador no Rio de Janeiro. Com 7 meses
ela recebeu alta do médico dizendo que ela não apresentava nenhum
dos problemas que a falta da enzima deveria apresentar e ainda
completou dizendo que se não estivesse morta era para ela estar
internada mas como ela não apresenta nada e está bem que estava 
dando alta. O pesquisador perguntou se eu acreditava em Deus, pois
era um verdadeiro milagre e que se eu rezava uma Ave Maria
agora eu deveria rezar dez. A relíquia da Beata Elena Guerra 
sempre esteve comigo, do nascimento até o dia de hoje.

  



Nome: Elena Cristyne Mendonça Cardoso
Nascimento: 25/ 02/2010
Local do nascimento: Hospital Santa Martha - Niterói/ RJ
Residência: Rio Bonito/ RJ

Elena Cristyne 

    Recebemos a graça após 19 anos de casados, depois de anos
de tratamento com médicos sugerindo fertilização e inseminação
porém queríamos de forma natural. Eu rezava muito pedindo a
Deus para engravidar. No dia 13 de novembro de 2008, eu e Paulo
participamos de um Seminário de vida plena no Espírito Santo, no
final cantara a música ‘‘Sou um milagre’’ e aos prantos ouvi o 
palestrante dizer que uma mulher ali presente que estava pedindo
p a r a  e n g r a v i d a r  i r á  c o n s e g u i r .
    Em janeiro de 2009 conversei com Padre Eduardo e ele disse 
‘‘Vamos pela fé’’, me apresentou a relíquia da Beata Elena Guerra
e me orientou a fazer a novena. Para honra e glória do Nosso
Senhor Jesus Cristo e interseção da Beata Elena Guerra, cinco
meses depois eu estava grávida. No dia 25 de fevereiro de 2010
nasceu a minha filha que se chama Elena Cristyne. 



Nome:  Lucca Gabriel
Nascimento: 21/ 11/2006
Nascido em Rio Bonito/ RJ

 Lucca Gabriel

    Depois de ter perdido três gestações e pela Medicina não ter mais 
o que fazer para descobrir o motivo dessas perdas,tivemos a graça 
de conhecer o Padre Dudu e ele nos apresentar a Nossa Mãezinha 
Elena. Durante uma missa na Paróquia São João Batista na Praça 
Cruzeiro(Rio Bonito/RJ) de quarta feira de Cinzas o Padre Eduardo 
passeio no meio dos fiéis com Relíquia da Beata Elena Guerra e 
falou que naquele momento uma mulher estava recebendo  a cura no 
seu ventre pela intercessão da Beata Elena Guerra. E neste momento 
o Padre Eduardo colocou a relíquia sobre a minha cabeça e não sobre 
meu ventre. Ele já conhecia minha história de vida, tempos depois ele 
soube que tinha sido eu a mulher a receber a cura. Num retiro de 
Páscoa eu revelei ao Padre o milagre: estava grávida !!No dia 21 de 
Novembro de 2006 as 09:15 horas meu milagre nasceu!!!Ele nasceu 
no Hospital Regional Darcy Vargas em Rio Bonito,pesando 2,630,
medindo 49 cm. Batizamos nosso milagre de Lucca Gabriel. Lucca 
em homenagem a cidade da Beata Elena Guerra e Gabriel em honra 
a Anunciação do Anjo Gabriel a Nossa Mãe Maria.



Nome: Maria Elena Azevedo Amaral
Nascimento: 11/ 09/2017
Nascida em Niterói

Maria Elena

    Conhecemos a Beata Elena Guerra, através do Pe Dudu, seu 
padrinho...fazemos parte do movimento Curados para Amar que é 
movido pelo Espírito Santo e tem por intercessora a Beata, e 
passamos a ter devoção por ela. Queríamos o nome de Maria, mas 
também Elena para homenagea-las, então fizemos um voto com 
outros nomes e pedimos nosso filho mais velho para escolher, e ele 
escolheu exatamente Maria Elena.



Nome: Lucca Philipe Lima Brabo
Nascimento: 21/ 09/2018
Nascido em Breves Pará Ilha do Marajó!

Lucca Philipe



Nome: Helena Valente Cardoso Rodrigues
Nascimento: 12/ 03/2018
Nascida em Marajó

Helena Valente 

    Meu útero estava com a síndrome do útero nervoso e também 
estava tão fino que deu pra ver a Helena antes de romper. Mas 
graças a Deus e a Beata Elena Guerra, Deus é muito maravilhoso.



Nome: Lucca de Albuquerque Cunha
Nascimento: 15/08/2017
Nascida Ilha de Marajó

Lucca 

    Eu já tinha um filho e não engravidava, mas tinha um grande desejo 
ter mais um filho. Conheci a Beata Elena Guerra pelo padre Clayton 
Teles e fui começando a ter intimidade com ela, sempre pedindo que 
intercedesse pelo meu desejo. Depois de 3 anos, em dezembro de 
2016, eu e meu esposo fizemos a crisma. Alguns dias depois descobrir 
que tava com um mês de gravidez. Não foi fácil, tive uma gravidez bem 
complicada com varias ameaças de aborto espontâneo, mas sempre 
confiando no Espírito Santo. Lucca ainda dentro da minha barriga teve
sua vida consagrada no Espírito Santo pelo padre Clayton. No hospital
durante o parto, meu marido não parou de pedir a intercessão da Beata,
ele estava com a relíquia nas mãos enquanto rezava. Depois disso ele 
veio ao mundo forte e saudável e já vai fazer três anos de idade.



Ó Deus, que suscitastes na tua Igreja a Beata

Elena Guerra, para que sua vida fosse para

todos nós um constante convite a entrarmos no

Cenáculo para vivermos um perene Pentecostes;

Concede que, com o reconhecimento da sua

santidade, a sua mensagem possa chegar a

Igreja Inteira.

Infunde em nós o Teu Espírito, com a riqueza dos

seus dons, e por intercessão da Beata Elena, dai-nos

as graças de que temos necessidade,

especialmente... (pedir a graça)

Beata Elena Guerra, rogai por nós e pelo novo

Pentecostes!

(pedir a graça)

www.beataelenaguerra.net.br
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