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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 VII-A Louvor, Oferenda, Discípulo
Louvor a Deus, o Altíssimo Cruzada 5
Minha filha, o mundo deve oferecer esta oração especial em louvor e acção de graças a Deus
Pai pela Misericórdia que Ele está a providenciar a todo o mundo.
Ó Eterno Pai, nós Vos oferecemos as nossas orações com alegria plena, em acção de graças
pela Vossa preciosa Dádiva de Misericórdia a toda a Humanidade. Regozijamo-nos e Vos
oferecemos, Gloriosíssimo Rei, o nosso louvor e adoração pelo Vosso amor e terna
Misericórdia. Vós, Deus o Altíssimo, sois o nosso Rei e, por esta Dádiva que agora nos trazeis,
prostramo-nos aos Vossos pés em humilde servidão. Por favor, Deus, tende piedade de todos
os Vossos filhos. Amém
Oferta do sofrimento como uma Dádiva Cruzada 9
Ó Sacratíssimo Coração de Jesus, ensinai-me a aceitar os insultos ao Vosso Sagrado Nome,
quando proclamo a Vossa Palavra em humilde acção de Graças. Ensinai-me a compreender
como a humilhação, a dor e o sofrimento me aproximam do Vosso Sagrado Coração. Permiti* As orações de a Cruzada Núm. 1, 30, 33, 59, 79,102,164 e as 6 ladainhas deve orar diariamente *
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me aceitar tais provações com amor e generosidade de espírito, para que assim eu possa
oferecê-las como dádivas muito preciosas para salvar almas. Amém
Transportar a Chama do Vosso Amor Cruzada 10
Ajudai-nos, querido Jesus, a elevarmos sem medo o Vosso Nome para transportarmos a Chama
do Vosso Amor através de todas as nações. Dai-nos, a nós vossos filhos, a força para
enfrentarmos os abusos que serão cometidos sobre nós por todos aqueles que não são
verdadeiros crentes na Vossa Misericórdia. Amém
Jejum durante a Quaresma Cruzada 34
Ó Meu Jesus, ajudai-me na minha própria simplicidade, a imitar a Vossa Vida de Sacrifício, a
fim de salvar a humanidade. Permiti-me oferecer-Vos a dádiva do jejum para salvar toda a
humanidade, para que todos possam entrar nos Portões do Novo Paraíso na Terra. Eu ofereçoVos Querido Jesus, o meu sacrifício com amor e alegria em meu coração. Para Vos mostrar a
extensão do meu amor. Através deste sacrifício, imploro-Vos a salvação de cada alma que
possa ter caído em desgraça. Amém
Oração para as almas entrarem no Paraíso Cruzada 35
Ó Meu Jesus, Ajudai-me para que Vos ajude a recuperar o resto dos Vossos filhos na Terra. Eu
oro para que, pela Vossa Misericórdia, Vós salveis as almas do espírito das trevas. Aceitai as
minhas provações, sofrimentos e dores nesta vida, para salvar as almas do fogo do Inferno.
Preenchei-me com Graças, para Vos oferecer estes sofrimentos, com amor e júbilo no meu
coração, para que nos unamos todos como um só, no amor à Santíssima Trindade e na vida
Convosco, como uma Santa Família, no Paraíso. Amém
Oração pela Graça de Proclamar A Segunda Vinda de Cristo Cruzada 48
Ó Meu Jesus, concedei-me a Graça de proclamar a Vossa Sagrada Palavra para toda a
humanidade, para que as almas possam ser salvas. Derramai o Vosso Espírito Santo sobre mim,
vosso humilde servo, para que a Vossa Santa Palavra possa ser ouvida e aceite, especialmente
pelas almas que mais precisam da Vossa Misericórdia. Ajudai-me a honrar a Vossa Santa
Vontade em todos os momentos, e a nunca insultar ou condenar aqueles que recusam a Mão
da Vossa Misericórdia. Amém
Pelo Dom do Espírito Santo Cruzada 51
Ó Espírito Santo, vinde e derramai o Vosso Dom de Amor, Sabedoria e Conhecimento sobre a
minha alma humilde. Enchei-me com a Luz da Verdade para que eu possa discernir a Verdade
de Deus, das mentiras espalhadas por Satanás e seus anjos. Ajudai-me a agarrar a Luz e a
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difundir a chama da compreensão em todos aqueles que encontro através de Cristo, Nosso
Senhor. Amém
Oração a Deus Pai para aceitar a Sua DivinaVontade Cruzada 69
Deus Pai Todo-Poderoso, eu aceito a Vossa Divina Vontade. Ajudai os Vossos filhos a aceitá-La.
Impedi Satanás de negar o direito dos Vossos filhos à herança do seu Pai. Nunca desistiremos
da luta pela nossa herança no Paraíso. Ouvi as nossas súplicas para banir Satanás e seus anjos
caídos. Peço-Vos Querido Pai a purificação da terra com a Vossa Misericórdia, e que nos
cubrais com o Vosso Espírito Santo. Guiai-nos na formação do Vosso Santíssimo Exército,
dando-lhe o poder de banir a besta para sempre. Amém
Oração do Discípulo Cruzada 72
Querido Jesus, eu estou pronto para espalhar a Vossa Santa Palavra. Dai-me coragem, força e
conhecimento para comunicar a Verdade, para que muitas almas possam ser trazidas a Vós.
Levai-me ao Vosso Sagrado Coração e cobri-me com o Vosso Preciosíssimo Sangue, para que
eu fique cheio com as Graças de espalhar a conversão, para Salvação de todos os filhos de
Deus, em todas as partes do mundo, não importa qual o seu credo. Eu confio em Vós, sempre.
Amém
Subida ao Monte do Calvário Cruzada 108
Jesus, ajudai-me a ter coragem, bravura e força para me levantar e ser incluído, para que me
possa juntar ao Vosso Exército Remanescente e subir o mesmo Monte Calvário que Vós
tivestes de suportar pelos meus pecados. Dai-me o poder de levar a Vossa Cruz e a Vossa
carga, para que eu possa ajudar-Vos a salvar almas. Livrai-me da minha fraqueza.
Dissipai os meus temores. Esmagai todas as minhas dúvidas. Abri os meus olhos para a
Verdade. Ajudai-me, e a todos aqueles que respondem ao Chamamento para carregar a Vossa
Cruz, para Vos seguirem com o coração humilde e contrito e que, pelo meu exemplo, outros
possam ganhar coragem de fazer o mesmo. Amém
Pelo Dom da Conversão Cruzada 115
Ó Mãe da Salvação, cobri a minha alma com as vossas lágrimas de Salvação. Livrai-me de
dúvidas. Elevai o meu coração, para que eu possa sentir a Presença do vosso Filho. Trazei-me
paz e consolo. Orai para que eu seja verdadeiramente convertido(a). Ajudai-me a aceitar a
Verdade e a abrir o meu coração para receber a Misericórdia do vosso Filho, Jesus Cristo.
Amém
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Para sentir o Amor de Jesus Cruzada 119
Jesus, ajudai-me, eu estou tão confuso. O meu coração não se quer abrir a Vós. Os meus olhos
não conseguem ver-Vos. A minha mente bloqueou para Vós. A minha boca não consegue
proferir palavras para Vos confortar. A minha alma está nublada pela escuridão. Por favor,
tende piedade de mim, pobre pecador. Eu estou desamparado, sem a Vossa Presença. Encheime com as Vossas Graças, para que eu tenha coragem de chegar até Vós, para Vos implorar
por Misericórdia .
Ajudai-me, ao Vosso discípulo perdido, que Vos amo, mas que não sinto mais a febre do amor
no meu coração, para ver e aceitar a Verdade. Amém
Fidelidade ao Exército de Jesus Cristo Cruzada 121
Nós mantemo-nos unidos ao Vosso Sagrado Coração, Querido Jesus. Nós falamos com
autoridade a Verdadeira Palavra de Deus. Nós caminharemos até os confins da terra a espalhar
a Verdade. Nós nunca aceitaremos qualquer nova falsa doutrina em Vosso Nome, diferente da
que Vós Mesmo nos ensinastes. Nós mantemo-nos fiéis, leais e firmes na nossa fé. Nós
trataremos aqueles que Vos traem, com amor e compaixão, na esperança de que eles voltem
para Vós. Nós seremos firmes, mas pacientes, com aqueles que nos perseguem em Vosso
Nome. Nós caminharemos vitoriosos em todo o caminho até o Vosso Novo Paraíso. Nós
prometemos que através da nossa dor e sofrimento trar-Vos-emos todas as almas perdidas
que estão sedentas do Vosso Amor.
Por favor, aceitai as nossas orações por todos os pecadores do mundo para que nos possamos
tornar uma família, unidos no amor por Vós, na Nova Era de Paz. Amém
Resgatai-me da perseguição Cruzada 163
Ó Jesus preservai-me da dor da perseguição em Vosso Nome. Encarcerai- me no Vosso
Coração. Livrai-me do orgulho, avareza, malícia, ego e ódio na minha alma. Ajudai-me a
render-me verdadeiramente à Vossa Misericórdia. Afastai os meus medos.
Ajudai-me a aliviar a minha dor e levai todas as perseguições para longe de mim, para que eu
possa seguir-Vos como uma criança, sabendo que todas as coisas estão sob o Vosso Controle.
Libertai-me do ódio demonstrado por todos aqueles que proclamam serem Vossos, mas que
realmente Vos negam. Não deixeis que as suas línguas cortantes me flagelem ou que os seus
actos perversos me desviem do Caminho da Verdade. Ajudai-me a focar-me apenas no Vosso
Reino vindouro e a perseverar, com dignidade, contra quaisquer insultos que eu possa
suportar em Vosso Nome. Trazei-me paz de mente, paz de coração, paz de alma. Amém
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