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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 II-B para a salvação das almas
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
Unificação de Todos os Filhos de Deus Cruzada 37
Ó Querido Jesus, uni todos os Vossos amados seguidores no amor, para que possamos difundir
a Verdade da Vossa Promessa, para a salvação eterna de todo o mundo. Nós oramos para que
essas almas tíbias, com medo de se oferecerem a Vós em mente, corpo e alma, caiam da sua
armadura de orgulho e abram os seus corações para o Vosso Amor e se tornem parte da Vossa
Santa Família na Terra. Abraçai todas as almas perdidas, querido Jesus, e permiti que o nosso
amor, assim como o dos seus irmãos e irmãs, os levante desde o deserto e os leve connosco
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para o seio, amor e Luz da Santíssima Trindade. Nós colocamos toda a nossa esperança,
confiança e amor nas Vossas Santas Mãos. Nós Vos imploramos que a nossa devoção se
expanda, para que possamos ajudar a salvar mais almas Amém
Pelas almas dos não crentes Cruzada 41
Ó Meu Jesus, ajudai os Vossos pobres filhos, que são cegos para Vossa promessa de Salvação.
Rogo-vos, com a ajuda das minhas orações e sofrimentos, que abrais os olhos dos não crentes
para que eles possam ver o Vosso Terno Amor e correr para os Vossos Braços Sagrados para
protecção. Ajudai-os a ver a Verdade e a pedir perdão por todos os seus pecados, para que
eles possam ser salvos e sejam os primeiros a entrar nos Portões do Novo Paraíso. Eu oro por
essas pobres almas, incluindo homens, mulheres e crianças, e exorto-Vos a absolvê-los dos
seus pecados. Amém
Oração da Cruzada de Conversão Cruzada 58
Ó Querido Jesus, eu Vos apelo que abraceis todos os filhos de Deus e os cubrais com o Vosso
Preciosíssimo Sangue. Deixai que cada gota do Vosso Sangue cubra cada alma e a proteja do
Maligno. Abri o coração de todas as almas, especialmente as endurecidas e aquelas que Vos
conhecem, mas que estão manchadas como pecado do orgulho, para que ajoelhem e
implorem que a Luz do Vosso Amor inunde as suas almas.
Abri os seus olhos para a Verdade, para que a Aurora da Vossa Divina Misericórdia as inunde e
as cubra com os Raios da Vossa Misericórdia. Convertei todas as almas através das Graças, que
eu Vos peço agora Querido Jesus (intenção pessoal aqui). Peço- Vos Misericórdia e ofereço-Vos
esta dádiva de Jejum por um dia em todas as semanas deste mês de Junho, em expiação de
todos os pecados. Amém
Salvar os meus irmãos e irmãs Cruzada 64
Ó Meu Querido Salvador, Jesus Cristo, aceitai a minha oferta de oração e sacrifício, para ajudar
a salvar os meus irmãos e irmãs da prisão de trevas em que estão. Permiti- me ajudar a salvar
as suas almas. Peço-Vos que os perdoeis pelos seus pecados e peço-Vos que inundeis as suas
almas com o Espírito Santo, para que corram para os Vossos Braços, o refúgio de que eles
desesperadamente precisam, antes de estarem perdidos para sempre. Eu ofereço-Vos a minha
Dádiva de Rendição por essas almas, em humilde servidão e acção de graças. Amém
Pelos que estão em pecado mortal Cruzada 65
Ó Jesus, Salvador da Humanidade, pela Vossa Divina Misericórdia, peço clemência para todas
as pobres almas em pecado, que possam ser levadas desta Terra durante O Aviso.
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Perdoai os seus pecados e, em memória da Vossa Paixão, eu Vos imploro que me concedais
este favor especial em expiação dos seus pecados. Eu ofereço-me a Vós em mente, corpo e
alma, em penitência, para salvar as suas almas e para os levar à Vida Eterna. Amém
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
Libertar estas almas da escravidão Cruzada 104
Querido Jesus, eu ofereço-Vos a alma do meu irmão e irmã, que entregaram as suas almas a
Satanás. Tomai esta alma e redimi-a aos Vossos Santos Olhos. Libertai esta alma da escravidão
da besta e trazei-a à salvação eterna. Amém
Dom da Conversão para os Outros Cruzada 105
Ó meu querido Jesus, pelo meu amor por Vós, aceitai por favor a minha alma em união
Convosco. Levai a minha alma, cobri-a com o Vosso Espírito Santo e ajudai-me, através desta
oração, a salvar todos aqueles com que Eu entro em contacto. Infundi em todas as almas que
eu encontrar, a Vossa Santa Misericórdia, e oferecei-lhes a salvação necessária para que
entrem no Vosso Reino. Ouvi as minhas orações. Ouvi as minhas súplicas e, através da Vossa
Misericórdia, salvai as almas de toda a humanidade Amém
Por aqueles que venderam as suas almas Cruzada 117
Querido Jesus, eu consagro as almas de (listá-las aqui) e de todos aqueles que trocaram as suas
almas pelo preço da fama. Livrai-os da sua infestação. Levai-os para longe da ameaça dos
Illuminati, que os devoram. Dai-lhes a coragem para se afastarem dessa escravidão ímpia, sem
medo. Tomai-os nos Vossos Braços de Misericórdia e alimentai-os de novo com o Estado de
Graça, para que eles fiquem aptos a estar diante de Vós.
Pela Vossa Divindade, ajudai-me através desta oração pelas almas assumidas por Satanás, para
as afastar de uma terrível tortura nas câmaras do Inferno. Ajudai-os, através do sofrimento das
almas escolhidas, através das minhas orações e através da Vossa Misericórdia, a ficarem na
linha da frente, prontos para entrarem nos Portões da Nova Era de Paz – o Novo Paraíso. Eu
suplico-Vos, para que os liberteis do cativeiro. Amém
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Cruzada de Oração da Novena de Salvação Cruzada 130
Minha amada Mãe da Salvação, pela Misericórdia do vosso Filho, Jesus Cristo, ganhai por favor
o Dom da salvação eterna para todas as almas.
Através da vossa intercessão, eu imploro-vos que oreis pela libertação de todas as almas da
escravidão de Satanás. Por favor, pedi ao vosso filho para mostrar Misericórdia e perdão pelas
almas que O rejeitam e O magoam com a sua indiferença e que adoram falsas doutrinas e
falsos deuses. Nós suplicamos-vos, querida Mãe, que imploreis graças para abrir os corações
das almas que mais necessitam da vossa ajuda. Amém
Deus Pai, mostrai Misericórdia por aqueles que negam o Vosso Filho Cruzada 147
Ó Deus, meu Pai Eterno, eu peço-Vos para mostrardes Misericórdia por aqueles que negam o
Vosso Filho. Eu apelo pelas almas daqueles que tentam destruir os Vossos profetas. Eu imploro
a conversão das almas que estão perdidas para Vós e eu peço que Vós ajudeis todos os Vossos
filhos a prepararem as suas almas e a emendarem as suas vidas, de acordo com a Vossa Divina
Vontade, em antecipação à Segunda Vinda do Vosso amado Filho, Jesus Cristo. Amém
Oração pelas almas em cativeiro Cruzada 157
Ó querido Jesus, libertai estas almas que são escravas de falsos deuses e de Satanás. Ajudainos, através das nossas orações, a trazer-lhes alívio da dor da possessão.
Abri os portões da sua prisão e mostrai-lhes o caminho para o Reino de Deus, antes de serem
tomados como reféns por Satanás no abismo do inferno.
Nós Vos imploramos, Jesus, para cobrirdes essas almas com o Poder do Espírito Santo, para
que elas procurem a Verdade e ajudai-as a encontrar a coragem de virar as costas às
armadilhas e maldades do demónio. 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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