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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-A Para ser rezado pelo clero católico
Para os Sacerdotes Católicos manterem os Ensinamentos da Igreja Cruzada 22
Eu dou ao mundo esta Cruzada de Oração (22) para o Clérigo Católico recitar.
“Ó Meu Amado Jesus Mantende-me forte e que a chama de meu amor por Vós, ilumine cada
momento do meu dia. Nunca permitais que esta chama de amor por Vós vacile ou morra.
Nunca permitais que eu fraqueje na presença da tentação.
Dai-me as Graças necessárias para honrar a minha vocação, a minha devoção, a minha
lealdade, e para apoiar os Ensinamentos da Igreja Católica Ortodoxa**.
Eu ofereço- Vos a minha fidelidade em todos os momentos. Eu garanto o meu compromisso de
lutar no Vosso exército, para que a Igreja Católica possa ascender novamente em Glória, para
Vos receber, querido Jesus, quando vierdes de novo. Amém.

** Ortodoxo: é aquele que atende aos padrões tradicionais e difundidos ou que segue fielmente
ou está de acordo com os princípios de uma doutrina, neste caso. É algo legítimo, correto ou
verdadeiro, antigo, tradicional ou conservador. Em suma, esta frase refere-se à Igreja Católica
Tradicional.
Orar diariamente 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 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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Oração para o Clero preparar as almas para a Segunda Vinda Cruzada 40
“Ó Meu Jesus, eu sou apenas um servo humilde e preciso de Vós para me guiardes, então eu
posso preparar as almas para a Vossa Gloriosa Segunda Vinda. Ajudai-me a converter as almas
e a prepará-las de acordo com a Vossa Santa Vontade, para que elas fiquem aptas a entrar no
Novo Céu e Nova Terra, que Vós prometestes a toda a humanidade, através da Vossa Morte na
Cruz. Dai-me as Graças de que eu preciso para que possa transmitir a Vossa Palavra às almas
sedentas e para que eu nunca renuncie ao meu dever para Convosco, Querido Jesus, a Quem
prometi a minha fidelidade através dos Meus Votos Sagrados. Amém
Promessa de lealdade para o Clero Cristão Cruzada 49
“Ó Jesus, eu sou o Vosso humilde servo. eu prometo o meu amor e lealdade para Convosco.
Peço-Vos que me deis um sinal do Vosso Chamamento. Ajudai-me a abrir os meus olhos e a
testemunhar a Vossa promessa. Abençoai-me com a Graça do Espírito Santo, para que eu não
seja enganado por aqueles que afirmam vir em Vosso Nome, mas que não falam a Verdade.
Mostrai-me a Verdade. Permiti-me sentir o Vosso amor, para que eu possa cumprir a Vossa
Santíssima Vontade. Peço-Vos de coração humilde que me mostreis o caminho para que eu
possa ajudar a salvar as almas da humanidade. Amém
Para os Sacerdotes procurarem Protecção para a Sagrada Eucaristia Cruzada 56
“Ó Querido Pai, em Nome do Vosso Precioso Filho, que se sacrificou na Cruz por toda a
humanidade, ajudai-me a permanecer fiel à Verdade. Cobri-me com o Preciosíssimo Sangue
do Vosso Filho e dai-me a Graça de continuar a servir-Vos com fé, confiança e honra, no resto
do meu ministério. Nunca me deixeis desviar do verdadeiro significado do sacrifício da Santa
Missa, ou da apresentação da Sagrada Eucaristia aos Vossos filhos. Dai-me força para Vos
representar e para alimentar o Vosso rebanho no caminho em que devem ser alimentados,
com o Corpo, Sangue, Alma e Divindade de Vosso Filho, Jesus Cristo, o Salvador da
Humanidade. Amém
Oração para o Clero: Jesus, deixai-Me ouvir o Vosso Chamamento Cruzada 57
“Ó meu querido Jesus, abri-me os ouvidos para o som da Vossa Voz. Abri o meu coração para o
Vosso amoroso Chamamento. Preenchei a minha alma com o Espírito Santo. Então, eu posso
reconhecer-Vos neste momento. Eu ofereço-Vos a minha humilde fidelidade a todos que me
perguntarem por Vós. Ajudai-me a discernir a origem da Verdade, respondendo e seguindo a
Vossa Voz para que eu Vos possa ajudar a salvar as almas de toda a humanidade. A Vossa
Vontade é o meu comando. Dai-me a coragem de Vos deixar guiar-me. Então, eu posso ter a
armadura necessária para conduzir a Vossa Igreja em direcção ao Vosso Novo Reino. Amém
Orar diariamente 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 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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Para o Clero: Ajudai-me a Permanecer Fiel à Vossa Santíssima Palavra Cruzada 66
“Ó Jesus, ajudai-me a permanecer fiel à Vossa Santíssima Palavra em todos os momentos. Daime força para defender a Verdade da Vossa Igreja perante a adversidade. Enchei-me com a
graça de administrar os Sacramentos da maneira que Vós nos ensinastes. Ajudai-me a
alimentar a Vossa Igreja, com o Pão da Vida e a permanecer fiel a Vós, mesmo quando estiver
proibido de o fazer.
Livrai-me do grilhão de enganos que eu possa enfrentar, a fim de proclamar a verdadeira
Palavra de Deus. Cobri todos os Vossos servos sagrados, com Vosso Precioso Sangue, neste
momento, para que possamos permanecer corajosos, leais e firmes na nossa fidelidade a Vós,
nosso Amado Salvador, Jesus Cristo. Amém
Livrai-me do tormento da dúvida Cruzada 86
“Eu venho perante Vós, confuso, inseguro e frustrado, querido Jesus, porque eu estou
preocupado com a Verdade que Vós anunciais nas Vossas Mensagens.
Perdoai-me se Vos ofendi.
Perdoai-me, se eu não Vos consigo ouvir.
Abri os meus olhos para que eu possa ver que Sois Vós a quem eu preciso de entender.
Eu Vos imploro, dai-me a força do Espírito Santo para me mostrar a Verdade.
Eu Vos amo, querido Jesus, e Vos peço que me livreis do tormento da dúvida.
Ajudai-me a responder à Vossa Chamada.
Perdoai-me se Vos ofendi e levai-me para mais perto do Vosso Coração.
Guiai-me para o Vosso Novo Reino e concedei-me Graças para que, através das minhas
orações e sofrimento, eu possa ajudar-Vos a salvar as almas tão preciosas para o Vosso
Sagrado Coração. Amém.
Para os sacerdotes permanecerem fiéis à Vossa Santa Palavra Cruzada 110
Ó meu querido Jesus, eu suplico-Vos para me manteres forte e corajoso, para que eu possa
defender a Verdade no Vosso Santíssimo Nome. Dai-me a Graça de que eu preciso – Eu
imploro - para dar testemunho da Vossa Santa Palavra em todos os momentos.
Dai-me a capacidade para suportar as pressões para promover inverdades, quando eu sei, no
meu coração, que elas Vos ofendem. Ajudai-me a permanecer fiel à Vossa Santa Palavra, até o
dia em que eu morrer. Amém
Pelos sacerdotes, para que recebam o Dom da Verdade Cruzada 114
“Meu Senhor, abri os meus olhos. Permiti-me ver o inimigo e encerrai o meu coração para o
engano. Eu entrego-me todo a Vós, querido Jesus. Eu confio na Vossa Misericórdia. Amém

Orar diariamente 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 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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Para defender a Santíssima Palavra de Deus Cruzada 125
“Ó Mãe da Salvação, ajudai-me, um humilde servo de Deus, a defender a Sua Santíssima
Palavra nos tempos de tormenta. Consagrai-me, querida Mãe, ao vosso Filho, para que Ele
possa cobrir-me com o Seu Precioso Sangue. Concedei-me, pela intercessão do vosso Filho,
Jesus Cristo, a graça, a força e a vontade de me manter fiel aos Ensinamentos de Cristo nos
tempos de tribulação que irão devorar a Sua Santíssima Igreja na Terra. Amém
Para defender a Verdade Cruzada 135
“Ó amada Mãe da Salvação, ajudai-me no meu momento de necessidade. Orai para que eu
seja abençoado com as Dádivas derramadas sobre a minha alma indigna, pelo Poder do
Espírito Santo, para defender a Verdade em todos os momentos. Sustentai-me em todas as
circunstâncias em que me seja pedido para negar a Verdade, a Palavra de Deus, os Santos
Sacramentos e a Santíssima Eucaristia.
Ajudai-me a usar as Graças que recebo para permanecer firme contra as maldades de Satanás
e de todas as pobres almas que ele usa para contaminar o vosso Filho, Jesus Cristo. Ajudai-me
na minha hora de necessidade. Para o bem das almas, dai-me a coragem de prover os
Sacramentos a cada filho de Deus, quando eu for proibido de o fazer pelos inimigos de Deus.
Amém
Para defender a Santa Palavra de Deus Cruzada 170
Ó Querido Senhor, meu amado Jesus Cristo, apoiai-me. Protegei-me. Mantende-me na Luz da
Vossa Face, enquanto a minha perseguição se intensifica, quando o meu único pecado é
defender a Verdade, a Santa Palavra de Deus. Ajudai-me a encontrar a coragem para Vos servir
fielmente em todos os momentos.
Dai-me a Vossa Coragem e a Vossa Força, quando eu lutar para defender os Vossos
Ensinamentos contra a feroz oposição. Nunca me abandoneis, Jesus, nos meus momentos de
necessidade e providenciai-me tudo o que preciso para Vos continuar a servir, através da
prestação dos Sagrados Sacramentos e do Vosso Precioso Corpo e Sangue, através do Santo
Sacrifício da Missa. Abençoai-me Jesus. Caminhai comigo. Ficai comigo. 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

Orar diariamente As orações de a Cruzada Núm.:
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