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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 I-A Governantes, Nação e evitar guerras
Oração pelas Regras Globais Cruzada 2
Meu Pai Eterno, em Nome do Vosso Amado Filho Jesus Cristo, eu Vos suplico que protegeis os
Vossos filhos da perseguição que está a ser perpetrada pelas forças globais sobre as nações
inocentes. Eu oro pelo perdão dos pecados das almas que são a causa destes sofrimentos,
para que elas possam voltar para Vós humildemente e com os corações contritos. Por favor,
dai aos Vossos filhos torturados a força para suportarem tais sofrimentos, em expiação dos
pecados de todo o mundo, através de Cristo Nosso Senhor. 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.
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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.
Oração pela Paz no Mundo Cruzada 27
Ó Meu Jesus, eu imploro por Misericórdia por aqueles que sofrem guerras terríveis. Eu rogo
para que a paz seja instaurada nessas nações torturadas, que estão cegas para a Verdade da
Vossa Existência. Por favor, cobri essas nações com o Poder do Espírito Santo para que elas
parem a perseguição e o poder sobre as almas inocentes. Tende Misericórdia por todos os
Vossos países que são impotentes contra as atrocidades do mal que cobrem todo o mundo.
Amém.
Oração da Corrente de Protecção Cruzada 31
Ó Meu Jesus, permiti que esta minha oração invoque o Vosso Espírito Santo para descer sobre
os líderes movidos pela luxúria, avareza, ganância e orgulho, para parar a perseguição aos
Vossos filhos inocentes. Peço-Vos que impeçais a fome, a pobreza e as guerras, de devorarem
os Vossos filhos. E eu oro para que os líderes Europeus abram os seus corações para a Verdade
do Vosso Amor. Amém.
Oração de Jejum para Impedir a Moeda Única Mundial Cruzada 42
Ó Deus, o Altíssimo, eu ofereço-Vos a minha dádiva de Jejum, para que Vós possais parar o
controlo o mundo pelo maligno, que está a planear que o meu país morra de fome, por falta
de alimentos, incluindo o Pão da Vida.
Aceitai a minha oferta e escutai as minhas súplicas por outras nações, para impedir o
sofrimento que está sendo planeado pelo anticristo. Salvai-nos, Querido Senhor, de tamanha
maldade e protegei a nossa fé, para que possamos honrar-Vos, com a liberdade de que
precisamos, para Vos amar e Adorar para todo o sempre. Amém.
Oração ao Pai para diluir o impacto da III Guerra Mundial Cruzada 54
Ó Pai Celestial, em Nome do Vosso Amado Filho, Jesus Cristo, que sofreu muito por causa dos
pecados da humanidade, por favor ajudai-nos, nestes tempos difíceis que enfrentamos. Ajudainos a sobreviver à perseguição que está a ser planeada pelos governantes gananciosos, e por
aqueles que querem destruir as Vossas Igrejas e os Vossos filhos. Nós Vos imploramos, Querido
Pai, para ajudar a alimentar as nossas famílias e a salvar as vidas dos que serão forçados a uma
guerra contra a sua vontade.
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Nós Vos amamos, Querido Pai. Pedimos que nos ajudeis na hora da necessidade. Salvai-nos das
garras do Anticristo. Ajudai-nos a sobreviver à sua marca, a marca da besta, pela recusa em
aceitá-la. Ajudai aqueles que Vos amam a permanecerem fiéis à Vossa Santa Palavra, em todos
os momentos, para que Vós possais conceder-nos Graças para sobrevivermos em Corpo e
Alma. Amém.
Proteger as Nossas Nações do mal Cruzada 87
Ó Pai, em união com o Vosso Filho salvai-nos do comunismo. Salvai-nos da ditadura. Protegei
as nossas nações contra o paganismo. Salvai os nossos filhos do mal.
Ajudai-nos a ver a Luz de Deus. Abri os nossos corações para os Ensinamentos do Vosso Filho.
Ajudai todas as Igrejas a permanecerem fiéis à Palavra de Deus. Nós Vos imploramos para
mantendes as nossas nações salvas da perseguição. Querido Senhor, olhai-nos com
Misericórdia, não importa o quanto nós Vos ofendemos.
Jesus, Filho do Homem, cobri-nos com Vosso Precioso Sangue. Salvai-nos das ciladas do
maligno. Nós Vos imploramos, Querido Deus, para intervirdes e impedirdes o maligno de
devorar o mundo neste tempo. Amém
Para impedir a Propagação da Guerra Cruzada 120
Ó meu doce Jesus, levai as guerras que destroem a humanidade. Protegei os inocentes, do
sofrimento. Protegei as almas que tentam trazer a paz verdadeira. Abri os corações dos que
estão aflitos pela dor da guerra. Protegei os jovens e os vulneráveis.
Salvai todas as almas cujas vidas forem destruídas pela guerra. Fortalecei a todos nós, querido
Jesus, que rezamos pelas almas de todos os filhos de Deus, e concedei-nos a graça de
resistirmos ao sofrimento que possamos ter durante os períodos de conflito.
Nós imploramos-Vos para que pareis a propagação da guerra e para que leveis as almas para o
Refúgio do Vosso Sagrado Coração. Amém
Para proteger os fracos e inocentes Cruzada 162
Ó Deus, Pai Todo-Poderoso, por favor protegei os fracos e inocentes que sofrem às mãos dos
que têm ódio nos seus corações.
Aliviai o sofrimento suportado pelos Vossos pobres filhos indefesos.
Dai-lhes todas as Graças de que necessitam para se protegerem dos Vossos inimigos.
Preenchei-os com coragem, esperança e caridade, para que eles as possam encontrar nos seus
corações, para perdoarem aqueles que os atormentam.
Eu peço-Vos, Senhor, meu Pai Eterno, que perdoeis os que desafiam a Lei da Vida e os ajudeis
a ver como as suas acções Vos ofendem, para que eles possam emendar os seus caminhos e
procurar consolo nos Vossos Braços. Amém
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