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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
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-A Perdão e Proteção
Deixai de odiar os visionários Cruzada 11
Ó Sagrado Coração de Jesus, por favor parai o ódio e a inveja que existe nestes tempos entre os
Vossos seguidores em relação aos Vossos verdadeiros visionários. Eu oro para que escuteis a
Minha oração e concedais força aos Vossos visionários, que dela precisam para proclamarem a
Vossa Santíssima Palavra num mundo descrente. Amém
Oração Contra a Guerra Nuclear Cruzada 14
Ó Pai Todo-Poderoso, Deus o Altíssimo, Por favor, tende Misericórdia de todos os pecadores.
Abri os seus corações para aceitarem a Salvação e para receberam abundantes Graças. Escutai
os meus apelos, por mim e pela minha própria família, e garanti que cada um de nós encontre
benevolência no Vosso Coração Amoroso. Ó Divino Pai Celestial, protegei todos os Vossos filhos
na terra de uma qualquer guerra nuclear ou de outros actos que estejam a ser preparados para
destruir os Vossos filhos.
Iluminai-nos para que possamos abrir os nossos olhos, ouvir e aceitar a Verdade da nossa
Salvação, sem qualquer receio nas nossas almas. Amém
* As orações de a Cruzada Núm. 1, 24,26,30,33,59,69,79,102,104,111,115,129,143,155,158,164,
(a7, a8) e as 6 ladainhas devem ser rezadas diariamente *
Cruzadas de Oração e Ladainhas de Jesus para a Humanidade (Rev.3) Leer más Orações e os Mensajes en:
www.elgranaviso-mensajes.com/pt/
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Pela Protecção dos visionários em todo o mundo Cruzada 25
Ó Deus, o Altíssimo, Eu apelo para que Vós protegeis todos os Vossos santos Mensageiros do
mundo. Eu oro para que eles sejam protegidos contra o ódio dos outros. Eu peço que a Vossa
Santíssima Palavra seja espalhada rapidamente em todo o mundo. Protegei os Vossos
mensageiros do abuso, das calúnias, das mentiras e de todo tipo de perigos. Protegei a sua
família e cobri-os com o Espírito Santo em todos os momentos, Para que as Mensagens que eles
dão ao mundo sejam atendidas com o coração humilde e contrito. Amém
Proteger-Me da influência de Satanás Cruzada 68
Mãe de Deus, Mãe da Salvação, cobri-me com o Vosso Santíssimo Manto, e protegei a Minha
família contra a influência de Satanás e seus anjos caídos. Ajudai-me a confiar na Divina
Misericórdia do Vosso Amado Filho, Jesus Cristo, em todos os momentos.
Sustentai-me no meu amor por Ele e jamais permitais que me desvie para longe da Verdade dos
Seus Ensinamentos, não importa quantas tentações sejam colocadas diante de mim. Amém
Salvai-me dos fogos do Inferno Cruzada 107
Jesus, eu sou um terrível pecador. Pelos meus actos, causei desesperado sofrimento a outros.
Como resultado, eu estou posto de lado. Não sou mais tolerado na Terra, em qualquer lugar.
Livrai-me deste deserto e protegei-me das garras do maligno. Permiti que me arrependa. Aceitai
o meu remorso. Enchei-me com a Vossa Força e ajudai a erguer-me das profundezas do
desespero. Eu entrego-Vos, Querido Jesus, o meu livre arbítrio e fazei de mim o que Vós
desejardes, para que eu possa ser salvo dos fogos do Inferno. Amém
Para consagração ao Precioso Sangue de Jesus Cristo Cruzada 122
Querido Jesus, eu peço-Vos que me consagreis, à minha família, amigos e nação para a
Protecção do Vosso Precioso Sangue.Vós morrestes por mim e as Vossas Feridas são as minhas
feridas, uma vez que eu aceito graciosamente o sofrimento que vou suportar no percurso até à
Vossa Segunda Vinda.Eu sofro Convosco, querido Jesus, enquanto Vós tentais reunir todos os
filhos de Deus no Vosso Coração, para que possamos ter a Vida Eterna.Cobri-me e a todos
aqueles que necessitam da Vossa Protecção com o Vosso Precioso Sangue. Amém
Para resistir à perseguição religiosa Cruzada 126
Querido Jesus, ajudai-me a resistir a qualquer tipo de perseguição no Vosso Santo Nome.Ajudai
aqueles que caem no erro, na crença de que prestam testemunho do Vosso Trabalho. Abri os
olhos a todos os que podem ser tentados a destruir os outros, por meio de actos perversos,
acções ou gestos. Protegei-me contra os inimigos de Deus, que se levantarão para tentar
silenciar a Vossa Palavra e que Vos tentam banir. Ajudai-me a perdoar aqueles que Vos traem e
* As orações de a Cruzada Núm. 1, 24,26,30,33,59,69,79,102,104,111,115,129,143,155,158,164,
(a7, a8) e as 6 ladainhas devem ser rezadas diariamente *
Cruzadas de Oração e Ladainhas de Jesus para a Humanidade (Rev.3) Leer más Orações e os Mensajes en:
www.elgranaviso-mensajes.com/pt/
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dai-me a Graça de permanecer firme no meu amor por Vós. Ajudai-me a viver na Verdade que
Vós nos ensinaste e a permanecer sob a Vossa protecção para sempre. Amém
Protecção do ódio Cruzada 138
Ó Mãe da Salvação, protegei-me de todo o tipo de ódio. Ajudai-me a permanecer em silêncio,
quando confrontado pelo ódio. Mantende-me forte na minha fidelidade a Jesus Cristo, quando
eu estou mais vulnerável. Selai os meus lábios. Ajudai-me a virar as costas aqueles que me
envolvam com palavras, que neguem os Ensinamentos de vosso Filho ou aqueles que me
insultem por causa da minha fé. Orai por essas almas, querida Mãe, para que elas renunciem a
Satanás e sintam a paz do vosso amor e o Reino do Espírito Santo dentro das suas almas. Amém
O Dom de Protecção aos filhos Cruzada 153
“Ó Mãe de Deus, Mãe da Salvação, eu peço-vos que consagreis as almas destes filhos (Colocar os
nomes aqui ...) e os apresenteis ao vosso amado Filho. Orai para que Jesus, através do Poder do
Seu Precioso Sangue, cubra e proteja essas pequenas almas com toda a espécie de protecção do
mal. Eu peço-vos, querida Mãe, para protegerdes a minha família nestes tempos de grandes
dificuldades, e que o vosso Filho olhe favoravelmente o meu pedido para unir a minha família
como uma com Cristo e conceder-nos a Salvação Eterna. Amém
Proteger a minha família Cruzada 167
Ó Deus, meu Pai Eterno, pela Graça do Vosso amado Filho, Jesus Cristo, protegei por favor a
minha família do mal, em todos os momentos. Dai-nos a força para superarmos as intenção
malignas e permanecermos unidos no nosso amor por Vós e de uns pelos outros.
Amparai-nos através de todas as provações e sofrimentos que possamos suportar e mantende
vivo o amor que temos uns pelos outros, para que nós fiquemos em união com Jesus. Abençoai
as nossas famílias e dai-nos o Dom do Amor, mesmo em tempos de discórdia.
Fortalecei o nosso amor, para que possamos compartilhar a alegria da nossa família com os
outros, para que o Vosso Amor possa ser compartilhado com todo o mundo. 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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