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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 VII-B Louvor, Oferenda, Discípulo
Eu atribuo a Minha dor a Vós, querido Jesus Cruzada 75
Jesus, eu atribuo a minha dor e sofrimento pelo Vosso sofrimento durante a Vossa Agonia no
Calvário. Por cada insulto que suporte, eu ofereço-o a Vós. Por cada ataque e abuso verbal que
suporte, eu ofereço-o em homenagem à Vossa Coroação de Espinhos.
Por cada crítica injusta que oiça, eu ofereço-a em honra da Vossa humilhação diante de Pilatos.
Por cada tormento físico que suporte às mãos de outras pessoas, eu ofereço-o em
homenagem à Vossa Flagelação na Coluna. Por cada insulto que suporte, eu ofereço-o em
honra da terrível tortura física que Vós sofrestes durante a Coroação de Espinhos, quando
arrancaram um dos Vossos Olhos. Por cada vez que Vos imito, transmitindo os Vossos
Ensinamentos e sou ridicularizado em Vosso Nome, deixai-me ajudar-Vos no caminho para o
Calvário.
Ajudai-me a livrar-me do orgulho e a nunca ter medo de admitir que Vos amo, querido Jesus.
Então, quando tudo parecer sem esperança na minha vida, querido Jesus, ajudai-me a ser
corajoso lembrando-me como Vós, voluntariamente, Vos permitistes ser Crucificado de forma
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vil e cruel. Ajudai a erguer-me e a ser um verdadeiro cristão, um verdadeiro soldado do Vosso
exército, humilde e contrito em meu coração, em memória do sacrifício que Vós fizestes por
mim.
Segurai a minha mão, querido Jesus, e mostrai-me como o meu próprio sofrimento pode
inspirar os outros a juntarem-se ao Vosso exército, às almas que Vos amam. Ajudai-me a
aceitar o sofrimento e a oferecê-lo a Vós, como uma dádiva para salvar as almas na batalha
final contra a tirania do maligno. Amém
Mantende-me fiel à minha Fé Cruzada 91
Abençoada Mãe da Salvação, protegei-me na minha hora de necessidade, quando for
confrontado com o maligno. Ajudai-me a defender a Palavra de Deus com força e coragem,
sem medo na minha alma. Orai para que eu permaneça fiel aos Ensinamentos de Cristo e para
que eu possa renunciar completamente aos meus medos, às minhas preocupações e à minha
tristeza.
Ajudai-me, para que eu possa, sem medo, seguir em frente neste caminho solitário, a fim de
proclamar a Verdade da Santa Palavra de Deus, mesmo quando os inimigos de Deus tornarem
esta tarefa quase impossível. Ó Abençoada Mãe, eu peço que, por Vossa intercessão, a fé de
todos os cristãos continue forte, em todos os momentos, durante a perseguição. Amém
Pela Graça da Perseverança Cruzada 92
Ó querido Jesus, eu peço-Vos o Dom da Perseverança. Eu suplico-Vos, concedei-me as graças
de que eu preciso para manter a Vossa Santíssima Palavra. Eu peço-Vos que me livreis de
quaisquer dúvidas. Eu peço-Vos que inundeis a minha alma com paciência, gentileza e
perseverança. Ajudai-me a permanecer digno quando sou insultado no Vosso Santo Nome.
Fazei-me forte e cobri-me com a graça de continuar, mesmo quando eu estou cansado, com
falta de força e confrontado com todas as tribulações que temos pela frente, para que eu
trabalhe incansavelmente para Vos ajudar a salvar a humanidade. Amém
Pelas Lágrimas da Conversão Cruzada 93
Ó Meu amado Jesus, Vós estais perto do meu coração. Eu sou um Convosco. Eu amo-Vos. Eu
acarinho-Vos. Deixai-me sentir o Vosso Amor. Deixai-me sentir a Vossa Dor. Deixai-me sentir a
Vossa Presença. Concedei-me a Graça da humildade, para que eu seja digno do Vosso Reino na
terra, como no Céu.
Concedei-me as lágrimas da conversão, para que eu possa realmente oferecer-me a Vós, como
verdadeiro discípulo, para Vos ajudar na Vossa Missão de salvar cada alma na terra, antes de
Vós virdes para julgar os vivos e os mortos. Amém
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Para curar mente, corpo e alma Cruzada 94
Ó querido Jesus, eu prostro-me diante de Vós, cansado, doente, dorido e com ânsia de ouvir a
Vossa Voz. Deixai-me ser tocado pela Vossa Divina Presença, para que eu possa ser inundado
pela Vossa Divina Luz, através da minha mente, corpo, e alma. Eu confio na Vossa Misericórdia.
Eu entrego-Vos completamente a minha dor e sofrimento e peço-Vos que me concedais a
graça de confiar em Vós, para que Vós possais curar-me desta dor e escuridão, e para que eu
possa de novo tornar-me integro e seguir o Caminho da Verdade, permitindo-Vos que me
leveis para a vida do Novo Paraíso. Amém
Ajudar a Encontrar Tempo para a Oração Cruzada 95
Ó Mãe da Salvação, vinde em meu auxílio, pois eu luto para encontrar tempo para a oração.
Ajudai-me a dar ao Vosso Filho amado, Jesus Cristo, o tempo que Ele merece para Lhe mostrar
quanto eu O amo. Eu peço-Vos, minha Santíssima Mãe de Salvação, que me alcanceis as graças
de que eu preciso e que peçais ao Vosso Filho amado toda a graça e protecção, para que Ele
me possa envolver no seio do Seu Sagrado Coração. Amém
Para unir os Grupos de Cruzada de Oração Cruzada 97
Ó amada Mãe da Salvação, eu imploro-Vos para unirdes, pelas Vossas orações, todos os
Exércitos Remanescentes de Deus por todo o mundo. Cobri todos os Grupos de Cruzada de
Oração com a Graça da Salvação, derramando-a sobre nós através da Misericórdia do Vosso
Filho, Jesus Cristo. Enviai os Vossos anjos para cobrir cada um de nós, e, especialmente, os
sacerdotes que lideram os Grupos de Cruzada de Oração.
Ajudai-nos a evitar as distracções, que causam divisão entre nós, e protegei-nos com a Vossa
Dádiva de armadura, para que nos tornemos imunes aos ataques que teremos que suportar
por causa do nosso amor por Jesus Cristo, nesta Santa Missão de salvar almas. Amém
Oração Milagrosa para Sentir a Presença de Jesus Cruzada 101
Ó Querido Pai, Todo-Poderoso, Criador de tudo o que é e será, ajudai-nos a todos, para que
possamos reconhecer a Presença do Vosso amado Filho na Igreja de hoje, para que se torne
muito forte. Ajudai-me a superar o meu medo, a minha solidão e a rejeição que Eu sofro dos
meus entes queridos, por seguir o Vosso Filho, Jesus Cristo, meu Salvador.
Por favor, protegei os meus entes queridos de caírem na armadilha de acreditarem em
mentiras criadas por Satanás para destruir, dividir e causar estragos entre todos os filhos de
Deus. Por favor, ajudai a todos aqueles que seguem a abominação na Vossa Igreja, para se
salvarem dos fogos eternos do Inferno. 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/

Jesús para a Humanidade Grupo Cruzada de Oração 4/5
Grupo VII-B - Louvor, Oferenda, Discípulo

Para compartilhar o Cálice do Sofrimento com Cristo Cruzada 103
Eu prostro-me diante de Vós, ó Jesus, e aos Vossos Pés para que façais o que quiseres de mim
para o bem de todos. Deixai-me partilhar o Vosso Cálice de Sofrimento. Tomai esta minha
dádiva, para que Vós possais salvar as pobres almas perdidas e sem esperança. Tomai-me, em
corpo, para que eu possa compartilhar a Vossa Dor. Segurai o meu coração nas Vossas
Sagradas Mãos e levai a minha alma em união Convosco. Pela minha dádiva de sofrimento eu
consinto que a Vossa Divina Presença abrace a minha alma, para que Vós possais resgatar
todos os pecadores e unir todos filhos de Deus para todo o sempre. Amém
Pelo Dom da Confiança Cruzada 109
Ó meu querido Jesus, Ajudai-me a confiar em Vós.
A confiar na Promessa do Vosso retorno.
A aceitar a Verdade da Vossa Segunda Vinda.
A confiar na Promessa de Deus Pai, quando Ele disse que iria dar-Vos o Vosso Reino.
Ajudai-me a confiar nos Vossos Ensinamentos, no Vosso Plano para salvar o mundo.
Ajudai-me a aceitar, com Graça, as Vossas Dádivas.
Ajudai-me a confiar em Vós, para que eu perca o medo e possa permitir que o Vosso Amor
inunde o meu coração e a minha alma. Amém
Dádiva da livre vontade a Deus Cruzada 123
Meu querido Jesus, ouvi esta minha oração, de uma alma muito indigna, e ajudai-me a amarVos mais. Por minha livre vontade, eu ofereço-Vos esta Dádiva de volta, querido Jesus, para
que eu possa tornar-me Vosso humilde servo e permanecer obediente à Vontade de Deus.
A minha vontade é a Vossa Vontade. O Vosso comando significa que eu obedeço a todos os
Vossos desejos. A minha livre vontade é Vossa, para fazerdes com ela o que for necessário para
salvar todas as pessoas, em todo o mundo, que estão separadas de Vós. Eu concedo esta
Dádiva, que me foi dada pelo nascimento, ao Vosso Santíssimo Serviço. Amém
Preenchei-me com o Vosso Dom do Amor Cruzada 145
Querido Jesus, preenchei-me, um recipiente vazio, com o Dom do Vosso Amor. Inundai a
minha alma com a Vossa Presença. Ajudai-me a amar os outros como Vós me amais. Ajudai-me
a ser um receptáculo da Vossa Paz, da Vossa Calma e da Vossa Misericórdia. Abri sempre o
meu coração para o sofrimento dos outros e dai-me a Graça de perdoar aqueles que Vos
rejeitam e que transgridem contra mim. Ajudai-me a proclamar o Vosso Amor através do
exemplo, como Vós faríeis se estivésseis no meu lugar. Amém
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Pelo Dom do Amor de Deus Cruzada 168
Queridíssimo Pai, Único Eterno, Deus, o Altíssimo, Fazei-me digno do Vosso Amor. Por favor,
perdoai-Me por ofender os outros e por qualquer injustiça que tenha causado sofrimento a
qualquer um dos vossos filhos.
Abri o meu coração para que eu possa receber-Vos na minha alma, e purificai-me de qualquer
ódio que eu possa sentir contra outra pessoa. Ajudai-me a perdoar os meus inimigos e a
semear as sementes do Vosso Amor onde quer que eu vá e entre aqueles que eu encontro
todos os dias.
Dai-me, Querido Pai, os Dons da Perseverança e da Confiança, para que eu possa defender a
Vossa Santa Palavra e, assim, a manter viva, num mundo enegrecido, a chama do Vosso
Grande Amor e Misericórdia. 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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