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Jesus para a Humanidade Grupo de Cruzada Oração
INSTRUÇÕES DE NOSSO SENHOR JESUS PARA OS GRUPOS DE ORAÇÃO
Orações para ser recitado por todos os membros do grupo de oração após o Santíssimo
Rosário ( Pelo menos um Mistério) e no Terço da Divina Misericórdia . Devem ter Água Benta
próxima, um Crucifixo Meu presente. Por favor, recitai a oração 96 antes e depois de cada
reunião do Grupo de Cruzadas Oração Jesus para a Humanidade. Escolha Orações que lhes
dei, e orar eles. (...) Mas sepárenlas em partes para que você pode se concentrar nas
intenções especiais. Não há necessidade de rezar todas as orações em conjunto, mas peço-lhe
rezar, tanto quanto possível durante toda a semana.

Para Abençoar e Proteger o nosso Grupo de Cruzada de Oração. Cruzada 96
Ó meu querido Jesus, por favor abençoai-nos e protegei-nos, ao Vosso Grupo de Cruzada de
Oração, para nos tornarmos imunes aos ataques perversos do demónio e de quaisquer
espíritos malignos que possam atormentar-nos nesta Sagrada Missão de salvar almas. Que nos
possamos manter leais e fortes e que perseveremos em guardar o Vosso Santo Nome no
mundo, e que jamais renunciemos à nossa luta para espalhar a Verdade da Vossa Santa
Palavra. Amém

Grupo VIII-B Ajuda, libertar-me, preparação
Preservai-me nesta Jornada Cruzada 63
Minha Amada Mãe da Salvação, peço-Vos que oreis para que me seja dado o alimento da vida,
para me preservar nesta jornada, para ajudar a salvar todos os filhos de Deus. Por favor, ajudai
todos aqueles que estão a ser enganados por falsos ídolos e falsos deuses, para abrirem os
olhos para a Verdade da Morte do Vosso Filho na Cruz, para salvar cada um dos filhos de Deus
e levar cada um à Vida Eterna. Amém
Pelo Dom do Discernimento Cruzada 74
Ó Mãe de Deus, ajudai-me a preparar a minha alma para o Dom do Espírito Santo. Levai-me
como uma criança pela mão, e guiai-me no caminho para o Dom do discernimento, através do
poder do Espírito Santo. Abri o meu coração e ensinai- a submeter-me em corpo, mente e
alma. Livrai- me do pecado do orgulho e orai para que eu possa ser perdoado por todos os
pecados do passado, de modo que a minha alma seja purificada e curada, para que eu possa
receber o Dom do Espírito Santo. Agradeço à Mãe da Salvação pela Vossa intercessão e
aguardo com amor no meu coração por esta Dádiva, que eu anseio com alegria. Amém
* As orações de a Cruzada Núm. 1, 30, 33, 59, 79,102,164 e as 6 ladainhas deve orar diariamente *
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A Oração do Ateu Cruzada 76
Jesus, ajudai-me a aceitar o amor de Deus, tal como Ele me está a ser mostrado. Abri os meus
olhos, a minha mente, o meu coração e a minha alma, para que eu possa ser salvo. Ajudai-me
a acreditar, enchendo o meu coração com o Vosso amor. Então, abraçai-me e salvai-me do
tormento da dúvida. Amém
Pelos Miseráveis Pecadores Cruzada 89
Querido Jesus, ajudai-me, pobre pecador miserável, a chegar até Vós com o remorso na minha
alma. Purificai-me dos pecados que destruíram a minha vida. Dai-me o dom de uma vida nova,
livre dos grilhões do pecado e com a liberdade que os meus pecados me negam. Renovai-me
na Luz da Vossa Misericórdia. Abraçai-me no Vosso Coração. Deixai-me sentir o Vosso Amor
para que eu possa ficar junto de Vós e para que o meu amor por Vós seja inflamado. Tende
Misericórdia de mim, Jesus, e mantende-me livre do pecado. Fazei-me digno de entrar no
Vosso Novo Paraíso. Amém
Salvai-me do mal das mentiras Cruzada 116
Querido Jesus, ajudai-me. Eu estou a afogar-me em lágrimas de tristeza. O meu coração está
confuso. Eu não sei em quem posso confiar. Por favor, enchei-me com o Vosso Espírito Santo,
para que eu possa escolher o caminho correcto para o Vosso Reino. Ajudai-me, querido Jesus,
a permanecer sempre fiel à Vossa Palavra, dada ao mundo por Pedro, e a nunca me desviar do
que Vós nos ensinaste nem a negar a Vossa morte na Cruz. Jesus, Vós sois o Caminho. MostraiMe o Caminho. Agarrai-me e levai-me na Vossa jornada de Misericórdia. Amém
Para salvar a minha alma e as dos meus entes queridos Cruzada 127
Ó Jesus, preparai-me para que eu possa vir diante de Vós sem vergonha. Ajudai-me e aos meus
entes queridos (nomeá-los aqui ....) a prepararmo-nos para confessar todos os nossos erros. A
admitir as nossas insuficiências. A pedir perdão por todos os pecados. A mostrar amor àqueles
a quem ofendemos. A pedir Misericórdia para a salvação. A humilharmo-nos perante Vós, para
que, no Dia da Grande Iluminação, a minha consciência e as de (nomeá-los aqui ..... ) sejam
claras e para que Vós inundeis aa nossas almas com a Vossa Divina Misericórdia. Amém
Para juntar e unir todas as almas Cruzada 128
Querido Jesus, ajudai-nos, aos Vossos amados discípulos, a juntar o mundo nos Vossos Braços
e a oferecer-Vos as almas que estão na maior necessidade da Vossa Grande Misericórdia.
Autorizai-nos, com o Dom do Espírito Santo, a garantir que a Chama da Verdade absorva a
todos aqueles que se separaram de Vós. Uni todos os pecadores, para que a cada um sejam
dadas todas as oportunidades de reconciliação.
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Dai a todos de nós a força para permanecermos firmes à Vossa Santa Palavra, quando formos
forçados a rejeitar a Verdade que foi proclamada ao mundo através dos Santíssimos
Evangelhos. Nós permanecemos em Vós, Convosco e para Vós, em cada passo deste nosso
caminho para a salvação. Amém
Pelo Dom do Amor Cruzada 129
Ó Deus, por favor, preenchei-me com o Vosso Amor. Ajudai-me a compartilhar o Dom do Amor
com todos aqueles que necessitam da Vossa Misericórdia. Ajudai-me a amar-Vos mais. Ajudaime a amar a todos aqueles que necessitam do Vosso amor. Ajudai-me a amar os Vossos
inimigos. Permiti que o amor com que Vós me Abençoais seja usado para envolver os corações
de todos os que entrem em contacto comigo. Ajudai-me, com o amor que Vós infundis na
minha alma, a vencer todo o mal, a converter almas e a derrotar o demónio e todos os seus
perversos agentes, que tentam destruir a Verdade da Vossa Santa Palavra. Amém
Para guardar a Vossa Palavra Cruzada 136
Querido Jesus, ajudai-me a ouvir Vossa Palavra. A viver a Vossa Palavra. A falar a Vossa Palavra.
A transmitir a Vossa Palavra. Dai-me a força para defender a Verdade, mesmo quando sou
perseguido por isso. Ajudai-me a manter viva a Vossa Palavra, quando ela é abafada pelos
Vossos inimigos. Deixai-me sentir a Vossa Coragem quando eu estou em baixo. Enchei-me com
a Vossa Força quando eu estou fraco. Dai-me a Graça de permanecer digno, quando os portões
do Inferno prevalecem contra mim, para que eu permaneça fiel à Vossa Santíssima Vontade.
Amém
Oração da Restauração Cruzada 137
Ó Deus Todo-Poderoso, Ó Deus, o Altíssimo, olhai para mim, Vosso humilde servo, com amor e
compaixão no Vosso Coração. Restaurai-me na Vossa Luz. Levai-me de novo à Vossa Protecção.
Preenchei-me com a Graça, para que eu possa oferecer-me a Vós em humilde servidão e de
acordo com a Vossa Santíssima Vontade. Livrai-me do pecado do orgulho e de tudo aquilo que
Vos insulta e ajudai-me a amar-Vos com um desejo profundo e permanente de Vos servir, em
todos os meus dias, para sempre e sempre. Amém
Preparação para a morte Cruzada 142
Meu querido Jesus, perdoai os meus pecados. Purificai a minha alma e preparai-me para entrar
no Vosso Reino. Concedei-me as Graças para preparar para a minha unificação Convosco.
Ajudai-me a superar qualquer medo. Concedei-me coragem para preparar a minha mente e a
minha alma, para que eu seja digno de estar diante de Vós.
Eu amo-Vos. Eu confio em Vós. Eu ofereço-me a Vos, em corpo, mente e alma, para a
eternidade. Permiti que a Vossa Vontade seja a minha e libertai-me da dor, das dúvidas ou da
confusão. Amém
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Para procurar o Amor de Deus Cruzada 149
Ó Jesus, preenchei-me com o Amor de Deus. Preenchei-me com a Vossa Divina Luz e inundaime com o amor que eu preciso para espalhar a semente da Misericórdia de Deus entre todas
as nações. Permiti que o Vosso Divino Amor seja espalhado por mim entre todos aqueles com
quem eu entre em contacto. Espalhai o Vosso Amor, para que ele pouse sobre todas as almas,
todas as fés, todos os credos, todas as nações - como uma névoa para arrebatar todos filhos de
Deus, em união. Ajudai-nos a espalhar o Amor de Deus, para que possa e vá dominar todo o
mal no mundo. Amém.
Ajudai-me na minha hora de desamparo Cruzada 152
Querido Jesus, ajudai-me na minha hora de desamparo,
Libertai-me do pecado e abri os meus olhos, o meu coração e a minha alma para o engano do
demónio e dos seus maus caminhos.
Preenchei-me com o Vosso Amor quando Eu sinto ódio no meu coração.
Preenchei-me com a Vossa Paz quando eu sinto dor.
Preenchei-me com a Vossa Força quando eu estou fraco.
Salvai-me da prisão em que me encontro, para que eu possa ser livre e ficar seguro nos Vossos
Sagrados Braços. Amém
Ajudai-me a amar-Vos mais Cruzada 160
Ó meu Jesus, Salvador do mundo, ajudai-me a amar-Vos mais.
Ajudai-me a crescer no meu amor por Vós.
Preenchei o meu coração com o Vosso Amor e Compaixão, para que eu possa alcançar as
Graças de Vos amar da forma que Vós me amais.
Preenchei a minha alma ingrata com um profundo e duradouro amor por Vós e por tudo o que
Vós representais.
Pelo poder das Vossas Graças, ajudai-me a amar o meu próximo como Vós amais a todos os
filhos de Deus, e a mostrar compaixão por aqueles que estão a necessitar do Vosso amor e que
estão sem fé.
Uni-me, em união Convosco, para que eu possa levar a vida Cristã que Vós nos ensinastes pelo
Vosso exemplo, durante o Vosso tempo na Terra. Amém
Por confiança e paz Cruzada 161
Jesus, eu confio em Vós. Ajudai-me a amar-Vos mais. Preenchei-me com a confiança para me
entregar, em plena e definitiva união Convosco. Ajudai-me a aumentar a minha confiança em
Vós, durante os momentos difíceis. Preenchei-me com a Vossa Paz. Eu venho a Vós, meu
querido Jesus, como uma criança, livre de todos os laços mundanos; livre de todas as
condições, e eu coloco-Vos acima da minha vontade para que façais com ela o que Vós
ajustardes, para o bem da minha própria e das outras almas. Amém
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