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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-A para a salvação das almas
Oração por aqueles que recusam a Misericórdia Cruzada 7
Esta é a oração que eles devem dizer para pedirem Misericórdia pelas almas em escuridão.
Querido Jesus, eu exorto-Vos a perdoar os pecadores, com as almas tão escurecidas que
recusarão a Luz e a Vossa Misericórdia. Perdoai-lhes Jesus, eu apelo Convosco para que eles
sejam redimidos dos pecados que têm dificuldade em afastar por si próprios. Inundai os seus
corações com os Vossos Raios de Misericórdia e permiti-lhes a oportunidade de regressarem
ao Vosso envolvimento. Amém
Oração de Chamamento à Imunidade Cruzada 13
A Minha solene promessa, filhos, é que aqueles de vós que Me chamarem em favor do Meu
amado Filho, Jesus Cristo, para salvar os seus irmãos e irmãs, ser-lhes-á imediatamente
garantida a Imunidade. Graças especiais serão concedidas aqueles de vós que penhorarem um
mês inteiro de orações pelas suas almas.

* As orações de a Cruzada Núm. 1, 30, 33, 59, 79,102,164 e as 6 ladainhas deve orar diariamente *
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Ó Pai Celestial, através do Amor do Vosso Amado Filho, Jesus Cristo, cuja Paixão na Cruz nos
salvou do pecado, salvai por favor todos aqueles que ainda rejeitam a Vossa Mão de
Misericórdia. Inundai as suas almas, Querido Pai, com o Vosso Testemunho de Amor. Eu Vos
rogo, Pai Celestial, escutai a minha oração e salvai estas almas da condenação eterna. Pela
Vossa Misericórdia, permiti-lhes que sejam os primeiros a entrar na Nova Era de Paz na Terra.
Amém
Oração à Mãe da Salvação pelas Almas em Trevas Cruzada 17
Ó Imaculado Coração de Maria, Mãe da Salvação e Medianeira de Todas as Graças, Vós que
ireis participar na Salvação da Humanidade da maldade de Satanás, Rogai por nós. Mãe da
Salvação, orai para que todas as almas sejam salvas e aceitem o Amor e a Misericórdia
manifestados por Vosso Filho, Nosso Senhor Jesus Cristo, que vem mais uma vez para salvar a
Humanidade e para nos dar a oportunidade da Salvação Eterna. Amém
Oração pelos jovens Cruzada 19
Mãe da Salvação, eu peço-Vos que rezeis pela Misericórdia das almas jovens, que estão em
trevas terríveis, para que reconheçam o Vosso Amado Filho, quando Ele vier para redimir toda
a Humanidade. Não deixeis cair nenhuma alma pelo caminho. Não deixeis nenhuma alma
rejeitar a Sua Grande Misericórdia. Eu oro, Mãe, para que todos sejam salvos, e peço-Vos que
cubras essas almas com o Vosso Manto Sagrado. Para lhes dar a protecção de que necessitam
contra o Maligno. Amém
Guardar os meus filhos a salvo do rei das mentiras Cruzada 67
Por favor, querido Jesus, eu peço-Vos que guardeis os meus filhos a salvo do rei das mentiras.
Eu consagro estes filhos (nomeá-los) ao Vosso Sagrado Coração e rogo, pelo Manto Sagrado do
Vosso Precioso Sangue, para que Vós acolheis as suas almas e os mantenhais a salvo nos
Vossos Amorosos Braços para que possam ser protegidas de todo o mal. Eu peço-Vos que
abrais os seus corações e inundeis as suas almas com o Vosso Espírito Santo durante a
Iluminação de Consciência, para que fiquem limpos de todas as iniquidades. Amém
Pelas almas dos jovens e das crianças pequenas Cruzada 73
Ó Jesus, ajudai-me a salvar as almas dos jovens de todo o mundo. Pela Vossa Graça ajudai-os a
ver a Verdade da Vossa Existência. Trazei-os para o Vosso Sagrado Coração e abri os seus olhos
para o Vosso Amor e Misericórdia. Salvai-os do Fogo do Inferno, e através das minhas orações,
tende Misericórdia das suas almas. Amém
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Misericórdia pelos jovens que não reconhecem Deus Cruzada 106
Querido Jesus, tomai sob a Vossa protecção as almas destes filhos de Deus que não Vos
reconhecem, que não reconhecem o Vosso Amor e que não aceitam a Vossa Promessa.
Derramai a Vossa graça de conversão e dai-lhes a vida eterna. Sede misericordioso com todos
aqueles que não acreditam na Vossa Presença e que não procuram sentir remorso pelos seus
pecados. Amém
Para consagrar os vossos filhos a Jesus Cristo Cruzada 111
Ó querida Mãe da Salvação, Eu consagro os meus filhos (nome do filho / filhos aqui) perante o
vosso Filho, para que Ele lhes possa trazer paz de espírito e amor ao coração.
Por favor, orai para que os meus filhos sejam aceites nos Misericordiosos Braços do vosso Filho
e para livrá-los do mal. Ajudai-os a permanecer fiéis à Santa Palavra de Deus, especialmente
nestes tempos, em que são tentados a afastar-se d’Ele. Amém
Pela Graça da Salvação Cruzada 112
Querido Jesus, eu peço-Vos para protegerdes as almas daqueles que foram infestados por
Satanás com a Vossa Graça especial da Salvação. Libertai as suas pobres almas do perverso
cativeiro do qual não podem escapar. Amém
Pela geração de jovens almas perdidas Cruzada 118
Querido Jesus, eu clamo pela vossa Misericórdia para a geração de jovens almas perdidas.
Aqueles que não Vos conhecem, cobri-os com o Dom da visão aqueles que Vos conhecem e
que Vos ignoram, atraí-os de volta para a Vossa Misericórdia.
Por favor, dai-lhes rapidamente a prova da Vossa Existência e orientai-os para aqueles que
podem ajudá-los e orientá-los para a Verdade. Preenchei as suas mentes e almas com a
saudade de Vós. Ajudai-os a reconhecer o vazio que existe neles, porque eles não sentem a
Vossa Presença. Eu peço-vos, Senhor, que não os abandoneis, e, pela Vossa Misericórdia,
concedei-lhes a Vida Eterna. Amém
Para salvar a minha alma e as dos meus entes queridos Cruzada 127
Ó Jesus, preparai-me para que eu possa vir diante de Vós sem vergonha. Ajudai-me e aos meus
entes queridos (nomeá-los aqui ....) a prepararmo-nos para confessar todos os nossos erros. A
admitir as nossas insuficiências. A pedir perdão por todos os pecados. A mostrar amor àqueles
a quem ofendemos. A pedir Misericórdia para a salvação. A humilharmo-nos perante Vós, para
que, no Dia da Grande Iluminação, a minha consciência e as de (nomeá-los aqui ..... ) sejam
claras e para que Vós inundeis aa nossas almas com a Vossa Divina Misericórdia. Amém
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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
Para salvar as almas dos não-crentes Cruzada 150
Querido Jesus, eu peço-Vos para salvardes todos aqueles que, não por culpa própria, recusam
reconhecer-Vos. Eu ofereço-Vos o meu sofrimento para Vos trazer as almas daqueles que Vos
rejeitam e pela Misericórdia que Vós derramareis sobre o mundo inteiro. Tende Misericórdia
das suas almas. Levai-as para o Vosso Refúgio Celestial e perdoai-lhes os seus pecados. Amém
Para a salvação daqueles que rejeitam a Cristo Cruzada 169
Queridíssimo Jesus, pela Vossa Compaixão e Misericórdia, Eu peço-Vos pela salvação daqueles
que Vos rejeitaram; Que negaram a Vossa Existência; Que deliberadamente se opõem à Vossa
Santa Palavra e cujos amargos corações envenenaram as suas almas contra a Luz e a Verdade
da Vossa Divindade.
Tende Misericórdia de todos os pecadores. Perdoai aqueles que blasfemam contra a
Santíssima Trindade e ajudai-me, à minha maneira, e através dos meus sacrifícios pessoais, a
abraçar dentro dos Vossos Amorosos Braços aqueles pecadores, que mais precisam da Vossa
Misericórdia.
Eu entrego-Vos a minha promessa de que, através dos meus pensamentos, das minhas acções
e da palavra falada, eu Vos sirvo o melhor que posso na Vossa Missão de Salvação. 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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