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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-B Governantes, Nação e evitar guerras
Impedir o aborto na Irlanda Cruzada 32
Ó Mãe da Salvação, orai pelos Vossos filhos na Irlanda, para evitar que o acto perverso do
aborto seja infligido sobre nós. Protegei esta santa nação de se afundar ainda mais no
desespero da escuridão que cobre o nosso país. Livrai-nos do mal que quer destruir os Vossos
filhos ainda por nascer. Orai para que os líderes tenham coragem de ouvir aqueles que amam o
Vosso Filho, para que assim eles sigam os Ensinamentos de Nosso Senhor Jesus Cristo. Amém
Evitar o Controlo Mundial Cruzada 61
Ó Querido Pai Celestial, em memória da Crucificação do Vosso Amado Filho Jesus Cristo, eu
imploro-Vos pela nossa protecção, dos Vossos filhos, da crucificação que está a ser planeada
para destruir os Vossos filhos, pelo anticristo e seus seguidores. Dai-nos as Graças de que
precisamos para recusar a marca da besta, e concedei-nos a ajuda de que precisamos para
combater o mal no mundo, espalhado por aqueles que seguem o caminho de Satanás. Nós
Vos imploramos, Querido Pai, a protecção de todos os Vossos filhos, nestes tempos terríveis, e
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que nos façais suficientemente fortes para nos levantarmos e proclamarmos a Vossa Santa
Palavra em todos os momentos. Amém
Pela Grã-Bretanha Cruzada 77
Ó Altíssimo Pai Celestial, Deus Criador do homem, por favor ouvi a minha oração. Suplico-Vos
que salveis, a Grã-Bretanha das garras do mal e da ditadura. Eu peço que Vos uneis a todos
nós, de todas as religiões, credos e cores, como uma família aos Vossos Olhos. Dai-nos força
para nos unirmos em desafio a todas as leis introduzidas para banir os Vossos Ensinamentos.
Dai-nos a força e a coragem de nunca Vos abandonarmos e de ajudarmos a salvar todos os
Vossos filhos, através das nossas orações. Trazei todos os meus irmãos e irmãs, em união, para
prestarem homenagem à Vossa promessa de nos conduzirdes à Vida Eterna e à entrada no
Vosso Paraíso. Amém
Pela mitigação dos Castigos Cruzada 83
Ó querido Pai, Deus o Altíssimo, nós, Vossos pobres filhos, prostramo-nos diante do Vosso
Glorioso Trono no Céu. Nós Vos imploramos para que livreis o mundo do mal. Nós imploramos
a Vossa Misericórdia para as almas dos que causam terríveis dificuldades aos Vossos filhos na
terra.
Por favor, perdoai-os. Por favor, removei o anticristo, assim que se ele dê a conhecer. Nós Vos
pedimos, Senhor, que mitigueis a Vossa Mão de Castigo. Em vez disso, nós Vos pedimos que
aceiteis as nossas orações e os nossos sofrimentos, para aliviar o sofrimento dos Vossos filhos,
neste momento. Nós confiamos em Vós. Nós Vos honramos. Nós Vos agradecemos pelo
grande sacrifício que fizestes, quando enviastes o Vosso único Filho, Jesus Cristo, para nos
salvar do pecado. Nós damos boas vindas ao Vosso Filho, mais uma vez, como Salvador da
humanidade. Por favor, protegei-nos. Guardai-nos do mal. Ajudai as nossas famílias. Tende
Misericórdia de Nós. Amém
Para iluminar as almas das elites que governam o mundo Cruzada 84
Ó querido Jesus, eu Vos imploro que ilumineis as almas das elites que governam o mundo.
Mostrai-lhes a prova da Vossa Misericórdia. Ajudai-os a tornarem-se abertos de coração e a
mostrarem verdadeira humildade, em homenagem ao Grande Sacrifício da Vossa Morte na
Cruz, quando Vós morrestes pelos nossos pecados.
Ajudai-os a entender quem é o seu Verdadeiro Criador, quem é o seu Criador, e enchei-os com
Graças para verem a Verdade. Por favor, impedi que tenham lugar os seus planos para
prejudicar milhões de pessoas através da vacinação, da escassez de alimentos, das adopções
forçadas de crianças inocentes e da divisão das famílias. Curai-os. Cobri-os com a Vossa Luz e
levai-os para o seio do Vosso Coração para os salvar das ciladas do maligno. Amém
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Para salvar os Estados Unidos da América da mão do enganador Cruzada 85
Ó querido Jesus, cobri a nossa nação com a Vossa Preciosíssima protecção. Perdoai os nossos
pecados contra os Mandamentos de Deus. Ajudai o Povo Americano a voltar para Deus. Abri as
suas mentes para o Verdadeiro Caminho do Senhor. Desbloqueai os seus corações endurecidos
para que acolham a Vossa Mão de Misericórdia. Ajudai esta nação a levantar-se contra as
blasfémias que possam ser infligidas sobre nós, para nos forçar a negar a Vossa Presença. Nós
Vos imploramos, Jesus, que nos salveis e protejais de todo o mal e que abraceis o nosso povo
junto ao Vosso Sagrado Coração. Amém
Pela Graça de Deus para cobrir os vossos líderes Cruzada 98
Ó Mãe Abençoada, Mãe da Salvação, por favor pedi ao Vosso Filho para derramar as suas
graças e o Seu Amor sobre os líderes que controlam o mundo. Orai para que a Luz de Deus os
cure da cegueira e desbloqueie os seus corações empedernidos. Impedi-os de infligirem
perseguições sobre pessoas inocentes. Por favor, orai para que Jesus os guie e eles deixem de
impedir que a Verdade dos Seus Ensinamentos seja espalhada pelas nações, através do
mundo. Amém
Pela Salvação da Austrália e Nova Zelândia Cruzada 99
Ó Deus, Pai Todo-Poderoso, em Nome do Vosso Amado Filho, Jesus Cristo, tende piedade de
todos os Vossos filhos da Austrália e da Nova Zelândia.
Perdoai-nos a nossa rejeição da Vossa Santa Palavra. Perdoai-nos o pecado da indiferença.
Livrai-nos da nossa cultura pagã e cobri-nos com as Graças de que precisamos para inspirar
esperança, fé e caridade entre os nossos irmãos e irmãs. Nós Vos imploramos pelo Dom do
Discernimento e pedimos que concedais a todos nós as Bênçãos de que precisamos para
garantir que apenas a Verdade da Vossa Santa Palavra possa ser ouvida, e para que sejam
concedidas a todas as almas as chaves para a vida eterna. 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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