Jesús para a Humanidade Grupo Cruzada de Oração 1/4
Grupo VI-B - Perdão e Proteção

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 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 (...) 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 VI-B Perdão e Proteção
Oração ao Pai Cruzada 52
Meu Querido Pai, em Nome do Vosso Precioso Filho e em memória da Sua Paixão na Cruz, eu
Vos chamo. Vós, Deus, o Altíssimo, Criador do Mundo e de todas as coisas, colocai a nossa
salvação em Vossas Santas Mãos. Abraçai todos os Vossos filhos, incluindo aqueles que não
Vos conhecem e os que conhecem mas olham para outro caminho. Perdoai-nos os nossos
pecados e salvai-nos da perseguição de Satanás e do seu exército. Levai-nos nos Vossos braços
e enchei-nos de esperança. Precisamos de ver o caminho da Verdade. Amém

Salvai-me do Maligno Cruzada 78
Ó Jesus, protegei-me do poder de Satanás. Levai-me para o Vosso Coração para eu afastar toda
a minha fidelidade a ele e aos seus maus caminhos. Eu entrego a minha vontade e ajoelho-me
diante de Vós, com o coração humilde e contrito. Eu deixo a minha vida nos Vossos Santos
Braços. Salvai-me do mal. Libertai-me e levai-me para o Vosso porto seguro de protecção,
agora e para sempre. Amém

* As orações de a Cruzada Núm. 1, 24,26,30,33,59,69,79,102,104,111,115,129,143,155,158,164,
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Oração para as almas daqueles que cometeram assassinato Cruzada 80
Ó querido Jesus, Eu imploro Misericórdia para aqueles que cometeram assassinato. Eu peço
clemência para os que estão em pecado mortal. Eu ofereço-Vos o meu próprio sofrimento e
dificuldades para que Vós possais abrir os seus corações e perdoar os seus pecados. Eu peçoVos que cobrais todas as pessoas com má intenção nas suas almas, com o Vosso Precioso
Sangue, para que possam ser limpas das suas iniquidades. Amém
Para derrotar o mal na nossa terra Cruzada 113
Ó Mãe da Salvação, entrai no nosso meio e cobri a nossa terra com a vossa protecção. Esmagai
a cabeça da besta e acabai com sua perversa influência entre nós. Ajudai os vossos pobres
filhos perdidos a levantar-se e a falar a Verdade, quando estamos rodeados de mentiras. Por
favor, ó Mãe de Deus, protegei a nossa terra e mantende-nos fortes, para que possamos
permanecer fiéis ao vosso Filho neste tempo da nossa perseguição. Amém
Ouvi o meu apelo pela liberdade Cruzada 124
Ó Deus, meu Pai Misericordioso, Criador de tudo o que é, escutai o meu apelo pela liberdade.
Libertai-me das correntes da escravidão e protegei-me da perseguição do mal. Ajudai-me a
discernir a Verdade e vinde em meu auxílio, mesmo que eu esteja confuso e possa duvidar da
Vossa Palavra. Perdoai-me se eu Vos ofender e levai-me para o refúgio do Vosso Novo Paraíso
na Terra. Amém
Renúncia a Satanás, para proteger esta Missão Cruzada 132
Ó Mãe da Salvação, vinde em auxílio desta Missão. Ajudai-nos, ao Exército Remanescente de
Deus, a renunciar a Satanás. Nós vos imploramos que esmagueis a cabeça da besta com o
calcanhar e removais todos os obstáculos na nossa Missão de salvar almas. Amém
Um Pedido para a vinda de Deus Cruzada 133
Querido Jesus, perdoai-me, a uma alma afastada que renunciou a Vós, porque eu estava cega.
Perdoai-me por substituir o Vosso Amor por coisas inúteis que nada significam. Ajudai-me a ter
coragem para caminhar ao Vosso Lado, para aceitar com gratidão o Vosso Amor e
Misericórdia. Ajudai-me a permanecer perto do Vosso Sagrado Coração e a nunca me afastar
novamente de Vós. Amém
Oração de Protecção da Hierarquia dos Anjos Cruzada 140
Querido Pai, Deus de toda a Criação, Deus, o Altíssimo, concedei-me a graça e a Protecção
através da Vossa Hierarquia de Anjos. Habilitai-me a concentrar-me no Vosso amor por cada
um dos vossos filhos, não importa como eles Vos ofendam. Ajudai-me a espalhar a notícia do
Pacto Final para preparar o mundo para a Segunda Vinda de Jesus Cristo, sem medo no meu
coração. Concedei-me as Vossas Graças especiais e Bênçãos para me elevar acima da
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perseguição, infligida sobre mim por Satanás , seus demónios e seus agentes na Terra. Nunca
permitais que eu tema os Vossos inimigos. Dai-me a força de amar os meus inimigos e aqueles
que me perseguem em nome de Deus. Amém
Oração de Protecção contra a perseguição Cruzada 141
Querido Jesus, defendei-me na minha batalha para permanecer fiel à Vossa Palavra a qualquer
custo. Salvaguardai-me contra os vossos inimigos. Protegei-me daqueles que me perseguem
por causa de Vós. Compartilhai da minha dor. Facilitai o meu sofrimento. Erguei-me na Luz da
Vossa Face, até o Dia em que Vós vierdes de novo para trazer a Salvação Eterna ao mundo.
Perdoai aos que me perseguem. Usai o meu sofrimento para expiar os seus pecados, para que
eles possam encontrar a paz nos seus corações e acolher-Vos com o remorso nas suas almas,
no último Dia. Amém
Protecção contra a decepção Cruzada 146
Querida Mãe da Salvação, protegei-me com a Graça da Protecção contra as decepções, criadas
por Satanás para destruir a fé dos Cristãos. Protegei-nos contra aqueles que são os inimigos de
Deus. Guardai-nos a salvo das mentiras e da heresia, usadas para enfraquecer o nosso amor
pelo vosso Filho. Abri os nossos olhos para as inverdades, decepções e todas as tentativas que
possamos encontrar para nos encorajar a negar a Verdade. Amém
Oração ao Dia da Festa da Mãe da Salvação Cruzada 154
“Ó Mãe da Salvação, eu coloco diante de vós, hoje, neste dia 4 de Junho, o Dia da Festa da Mãe
da Salvação, as seguintes almas (listar os nomes). Por favor, dai-me, e a todos aqueles que vos
honram, querida Mãe, e que distribuem a Medalha da Salvação, toda a protecção contra o
maligno e todos os que rejeitam a Misericórdia do vosso amado Filho, Jesus Cristo, e todas as
Dádivas que Ele lega à humanidade. Orai, querida Mãe, para que seja concedida a todas as
almas o Dom da Salvação Eterna. Amém
Oração de Protecção do ódio Cruzada 156
“Querido Jesus, dai-me o Vosso Amor e abri o meu coração para aceitar o Vosso Amor com
gratidão. Pelo Poder do Espírito Santo, deixai o Vosso Amor brilhar sobre mim, para que eu me
torne um farol da Vossa Misericórdia.
Rodeai-me com o Vosso Amor e deixai que o meu amor por Vós dilua toda a espécie de ódio
que eu encontre quando eu divulgar a notícia da Vossa Palavra. Derramai a Vossa Misericórdia
sobre nós e perdoai aqueles que Vos rejeitam, insultam e que são indiferentes à Vossa
Divindade e dai-lhes o Dom do Amor.
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Deixai o Vosso Amor brilhar nos momentos de incerteza, de fraqueza de fé, nos tempos de
provação e de sofrimento, e, pelo Poder do Espírito Santo, ajudai-me a trazer a Verdade
aqueles que têm mais necessidade da Vossa ajuda. Amém

Para mitigar o assassinato de inocentes Cruzada 166
Queridíssima Mãe da Salvação, por favor apresentai ao vosso amado Filho, Jesus Cristo este
nosso apelo para mitigar o assassinato de inocentes. Nós pedimos que, na Sua Misericórdia,
Ele remova a ameaça de genocídio, perseguição e terror contra os filhos de Deus, em todas as
formas.
Por favor, nós vos imploramos, querida Mãe da Salvação, para ouvirdes o nosso clamor pelo
amor, união e paz, neste triste mundo. Nós pedimos que Jesus Cristo, o Filho do homem,
proteja a todos nós durante estes tempos de grande dor e sofrimento na terra. Amém

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
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