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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 V Cristandade, Igreja e Sacerdotes
Oração pela segurança do Papa Bento Cruzada 23
Ó Meu Pai Eterno, em Nome de Vosso Amado Filho, Jesus Cristo, e do sofrimento que Ele
suportou para salvar o mundo do pecado, eu Peço-Vos agora que protejais o Vosso Santo
Vigário, o Papa Bento, chefe da Vossa Igreja na terra, De modo que também Ele possa ajudar a
salvar os Vossos filhos e todos os Vossos sagrados servidores do flagelo de Satanás, e seu
domínio de anjos caídos, que caminham sobre a terra roubando almas. Ó Pai, protegei o Vosso
Papa, para que os Vossos filhos possam ser orientados no caminho certo, em direcção ao
Vosso Novo Paraíso na Terra. Amém
Virgem Maria: Oração pela Unificação de todas as Igrejas Cristãs Cruzada 28
Ó Deus o Altíssimo, ajoelhamo-nos diante de Vós para pedir a unificação de todos os Vossos
filhos, na luta para manter as Vossas Igrejas Cristãs na Terra. Não deixeis que as nossas
diferenças nos dividam neste momento de grande apostasia no mundo. Pelo nosso amor por
Vós, Querido Pai, Nós vos imploramos que nos deis as Graças para nos amarmos uns aos
outros, em Nome do Vosso Amado Filho, Nosso Salvador, Jesus Cristo.
Orar diariamente As orações de a Cruzada Núm.:
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Nós Vos adoramos. Nós Vos amamos. Unimo-nos para lutar contra a força para reter as vossas
Igrejas Cristãs na Terra, nos desafios que teremos que enfrentar nos próximos anos. Amém
Proteger a prática do Cristianismo Cruzada 29
Ó Meu Senhor Jesus Cristo, eu rogo que o Vosso Espírito Santo seja derramado sobre todos os
Vossos filhos. Eu Vos peço para perdoardes aqueles que têm ódio por Vós nas suas almas. Eu
rezo para que os ateus abram os seus corações endurecidos, durante a Vossa Grande
Misericórdia, e para que os Vossos filhos, que Vos amam, Vos possam honrar com dignidade,
elevando-os acima de toda a perseguição.
Por favor, enchei todos os Vossos filhos com o Dom do Vosso Espírito, para que possam elevarse com coragem e levar o Vosso exército para a batalha final contra Satanás, seus demónios e
todas aquelas almas que são escravas das suas falsas promessas. Amém
Oração para Salvação da Igreja Católica Cruzada 38
Ó Abençoada Mãe da Salvação, por favor orai pela Igreja Católica, nestes tempos difíceis e pelo
nosso amado Papa Bento XVI, para aliviar o seu sofrimento. Nós pedimos-Vos, Mãe da
Salvação, para cobrires os sagrados servos de Deus com o Manto Sagrado, para assim lhes ser
dada a Graça de serem fortes, leais e corajosos, durante os desafios que enfrentem. Orai
também para que eles cuidem do seu rebanho, de acordo com os verdadeiros Ensinamentos
da Igreja Católica. Ó Santa Mãe de Deus dai-nos, a vossa Igreja remanescente na Terra, o dom
da liderança, para que possamos ajudar as almas levando-as Para o Reino do vosso Filho. Nós
Vos pedimos, Mãe da Salvação, para afastares o enganador dos seguidores do Vosso Filho, na
sua busca de proteger as suas almas, e assim ficarem aptos a entrar nos Portões do Novo
Paraíso na Terra. Amém
Oração pela Igreja Católica Cruzada 53
Ó Deus Pai, em Nome do Vosso Amado Filho, peço- Vos para dar força e as Graças necessárias
para ajudar os sacerdotes a resistirem à perseguição que sofrem. Ajudai-os a aceitarem a
Verdade dos Ensinamentos do Vosso Filho, Jesus Cristo, e a nunca renunciarem,
enfraquecerem ou submeterem-se a inverdades sobre a existência da Santíssima Eucaristia.
Amém
Oração para o Clero para Permanecer Firme e Fiel à Sagrada Palavra de Deus Cruzada 70
Ó querido Jesus, ajudai os Vossos servos sagrados a reconhecerem o cisma tal como ele se
desenrola dentro da Igreja. Ajudai os Vossos servos sagrados a permanecerem firmes e fiéis à
Vossa Santa Palavra. Nunca deixeis que as ambições mundanas nublem o seu puro amor por
Vós.
continua na página seguinte 
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Dai-lhes Graças para permanecerem puros e humildes diante de Vós, e Honrarem a Vossa
Santíssima Presença na Eucaristia. Ajudai e orientai todos os servos sagrados, que sejam
mornos no seu amor por Vós, e reacendei o Fogo do Espírito Santo nas suas almas. Ajudai-os a
reconhecer a tentação colocada diante deles para os distrair. Abri-lhes os olhos para que
possam ver a Verdade em todos os momentos. Abençoai-os, querido Jesus, neste momento e
cobri-os com o Vosso Precioso Sangue, para serem salvos das suas ofensas. Dai-lhes força para
resistirem à sedução de Satanás, para que não sejam distraídos pelo fascínio de negar a
existência do pecado. Amém
Oração pela Vitória da Igreja Remanescente Cruzada 82
Jesus, Rei e Salvador do mundo, nós empenhamos perante Vós a nossa honra, a nossa lealdade
e as nossas acções, para proclamar toda a Vossa Glória. Ajudai-nos a ganhar a força e a
confiança para nos levantarmos e declararmos a Verdade em todos os momentos. Nunca nos
permitais falhar ou atrasar a nossa marcha para a Vitória, e no nosso plano para salvar almas.
Nós penhoramos a nossa rendição, os nossos corações, e tudo o que possuímos, para ficarmos
livres de obstáculos e continuarmos no espinhoso caminho para os Portões do Novo Paraíso.
Nós Vos amamos querido Jesus, nosso Amado Salvador e Redentor. Nós unimo-nos em mente,
corpo e espírito ao Vosso Sagrado Coração. Derramai sobre nós a Vossa Graça de Protecção.
Cobri-nos com o Vosso Precioso Sangue, para que possamos ficar plenos de coragem e amor
para nos levantarmos e declararmos a Verdade do Vosso Novo Reino. Amém
Pela sobrevivência do Cristianismo Cruzada 100
Ó querido Jesus, nós Vos pedimos a capacidade para sobreviver às provações que
enfrentamos, agora que o ultimo Verdadeiro Papa termina a sua Missão para Vós. Ajudai-nos a
suportar os terríveis abusos que agora teremos que enfrentar devido ao colapso da Igreja, tal
como a conhecíamos. Nunca nos deixeis desviar da Verdade da Vossa Divina Palavra. Ajudainos a permanecer em silêncio, quando os ataques forem colocados sobre os nossos ombros
para nos levarem a virar-Vos as costas e aos Sacramentos que Vós destes ao mundo. Cobri o
Vosso Exército com o poderoso Amor de que nós precisamos, como um escudo, para nos
proteger contra o falso profeta e o anticristo.
Ajudai a Vossa Igreja na terra a espalhar-se e multiplicar-se, para poder aderir à Verdade, e
para Vos ajudar a conduzir os nossos irmãos e irmãs no Caminho da Verdade, para nos
prepararmos, de forma adequada, para a Vossa Segunda Vinda. Amém
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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 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
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. 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
Oração para proteger a Fé Cristã Cruzada 144
Ó Mãe da Salvação, por favor, intercedei a favor das almas dos Cristãos de todo o mundo.
Por favor, ajudai-os a preservar a sua fé e a permanecerem leais aos Ensinamentos de Jesus
Cristo. Orai para que eles tenham a força de mente e espírito para defender a sua fé em todos
os momentos.
Intercedei, querida Mãe, em seu nome, para abrirem os olhos para a Verdade, e para lhes ser
dada a Graça de discernirem qualquer falsa doutrina que lhes seja apresentada, em Nome do
vosso Filho.
Ajudai-os a permanecerem verdadeiros e leais servos de Deus, e a renunciarem ao mal e às
mentiras, ainda que tenham que sofrer dor, pelo ridículo, por causa disso. Ó Mãe da Salvação,
protegei todos os vossos filhos, e rezai para que cada Cristão siga o caminho do Senhor, até ao
seu suspiro de morte. 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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