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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.

Oração a São Miguel Arcanjo

“São Miguel Arcanjo, defendei-nos neste combate, sede o nosso protector contra as
maldades e ciladas do demónio. Instante e humildemente Vos pedimos que Deus sobre
ele impere e Vós, Príncipe da milícia celeste, com esse Poder Divino precipitai no Inferno
a Satanás e aos espíritos malignos que vagueiam pelo mundo para perdição das
almas. Amém.”

ORAÇÕES DIÁRIAS
A Minha Dádiva a Jesus para Salvar Almas Cruzada 1
“Meu Querido Jesus, Vós que nos amais tanto permiti-me, na minha humildade, uma forma de
ajudar a salvar as Vossas preciosas almas. Tende Misericórdia de todos os pecadores, não
importa quão gravemente eles Vos ofenderam. Permiti-me, através da oração e do sofrimento,
ajudar aquelas almas que não podem sobreviver ao Aviso, para procurarem um lugar ao lado
de Vós no Vosso Reino. Ouvi a minha prece, ó Doce Jesus, para Vos ajudar a conquistar as
almas que anseiam por Vós. Ó Sagrado Coração, eu coloco a minha devoção à Vossa Santíssima
Vontade em todos os tempos. Amém.”
Indulgência Plenária para Absolvição Cruzada 24
(para os não Católicos – os católicos estão ainda obrigados à Confissão)
“Eles devem recitar esta oração por sete dias consecutivos e receberão a Dádiva da Absolvição
Total e o Poder do Espírito Santo”.
“Ó meu Jesus, Vós sois a Luz da Terra. Vós sois a chama que toca todas as almas. A Vossa
Misericórdia e o Vosso Amor não conhecem fronteiras. Nós não somos dignos do sacrifício que
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Vós fizestes, com a Vossa morte na Cruz. Porém, nós sabemos que o Vosso Amor por nós é
maior do que o amor que temos por Vós. Concedei-nos, Senhor, o Dom da humildade, para
que sejamos merecedores, do Vosso Novo Reino. Enchei-nos com o Espírito Santo, para que
possamos marchar em frente, e levar o Vosso Exército a proclamar a Verdade da Vossa Santa
Palavra, e a preparar os nossos irmãos e irmãs para a Glória da Vossa Segunda Vinda à Terra.
Nós Vos honramos. Nós Vos louvamos. Nós nos oferecemos a Vós, assim como as nossas
tristezas e os nossos sofrimentos, como presente para a salvação das almas. Nós Vos amamos,
Jesus. Tende Misericórdia de todos os Vossos filhos, onde quer que estejam. Amém”
Rezar o Rosário para ajudar a salvar as nações Cruzada 26
Nossa Senhora, exortai as pessoas para recitarem o vosso Santo Rosário diariamente – todos os
três Mistérios – para ajudar a salvar as suas nações e famílias.
Oração para antes do Rosário:
“Ó Rainha do Santo Rosário, que vos dignastes a vir a Fátima, para revelar aos três pastorinhos
os tesouros de Graças escondidos no Rosário. Inspirai o meu coração, com o amor sincero a
esta devoção, a fim de que, meditando sobre os mistérios da nossa Redenção, que são
recordados na mesma, eu possa ser enriquecido(a) pelos seus frutos e obter a paz para o
mundo, a conversão dos pecadores e da Rússia, e as graças que Vos peço neste Rosário. (Aqui
mencionar o pedido). Eu peço isto pela grandiosa Glória de Deus, para a Vossa Própria Honra, e
para o bem das almas, especialmente para a minha própria. Amém.”
Dios Pai: Orai para evitar a guerra, a fome e a perseguição religiosa Cruzada 30
“Ó Meu Pai Eterno, Deus, Criador do Universo, Em Nome do Vosso Precioso Filho, eu peço-Vos
que nos façais amar-Vos mais. Ajudai-nos a ser corajosos, destemidos e fortes em face da
adversidade. A aceitar os nossos sacrifícios, sofrimentos e provas, como um Dom, ante o Vosso
Trono, para salvar os Vossos filhos na terra. Amolecei os corações das almas sujas. Abri os seus
olhos para a Verdade do Vosso Amor, para que assim eles possam entrar com todos os seus
filhos no Paraíso na terra, amorosamente Criado por Vós para nós, de acordo com a Vossa
Divina Vontade. Amém“
Para Aconhecer o Meu Selo Cruzada 33
Deus Pai pede que todos aceitemos este Selo como protecção para cada um e todos nós, e
nossas famílias, durante os difíceis tempos futuros que temos de viver.
“Ó Meu Deus, Meu Pai Amoroso, eu aceito com amor e gratidão o Vosso Divino Selo de
Protecção. A Vossa Divindade contém o meu corpo e alma para a eternidade. Eu curvo-me em
humilde gratidão e ofereço-Vos o meu profundo amor e lealdade, a Vós Meu amado Pai. Eu
Vos imploro protecção para mim e para os meus entes queridos, com este Selo Especial e eu
penhoro a minha vida ao Vosso serviço para todo o sempre. Eu amo-Vos Querido Pai. Eu
consolo-Vos nestes tempos Querido Pai. Eu ofereço o Corpo, o Sangue, Alma e a Divindade do
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Vosso Filho Muito Amado, em expiação pelos pecados do mundo e para a salvação de todos os
Vossos filhos. Amém“
Promessa de Fidelidade à Vontade Divina Cruzada 59
“Minha queridíssima e amada filha, tal como o Meu Eterno Pai concedeu à humanidade o
grande Dom do Seu Selo, assim também devem os Seus filhos penhorar a sua fidelidade à Sua
Divina Vontade. Eu peço a todos os filhos de Deus que marchem fortemente no Seu Exército
para ajudar a salvar as almas de todos os filhos de Deus, inclusive os pecadores empedernidos,
para que aproveitem esta promessa.”
“Ó Deus O Altíssimo, ó Pai Celestial, eu prometo-Vos a minha firme lealdade e reverência, e
obedecer-Vos em todas as coisas, em união com Vossa Divina Vontade na Terra. Eu, através
do Sagrado Sangue do Vosso Amado Filho Único, o Verdadeiro Messias, ofereço-Vos a minha
mente, o meu corpo e a minha alma, em favor de todas as almas, para que nos possamos unir
como um só no Vosso Reino Celestial, e seja feita a Vossa Divina Vontade assim na Terra como
no Céu. Amém.”
Oração a Deus Pai para aceitar a Sua Divina Vontade Cruzada 69
“Deus Pai Todo-Poderoso, eu aceito a Vossa Divina Vontade. Ajudai os Vossos filhos a aceitáLa. Parai Satanás de negar o direito dos Vossos filhos à herança do seu Pai. Nunca desistiremos
da luta pela nossa herança no Paraíso. Ouvi as nossas súplicas para banir Satanás e seus anjos
caídos. Peço-Vos, Querido Pai, a purificação da Terra com a Vossa Misericórdia e que nos
cubrais com o Vosso Espírito Santo. Guiai-nos na formação do Vosso Santíssimo Exército,
dando-lhe o poder de banir a besta para sempre. Amém.”
Por dois biliões de almas perdidas Cruzada 79
Ó Querido Jesus, eu imploro-Vos que derrameis a Vossa Misericórdia sobre as almas perdidas.
Perdoai-lhes por Vos terem rejeitado e usai o meu sofrimento e oração para que, pela Vossa
Misericórdia, derrameis sobre elas as Graças de que necessitam para santificar as suas almas.
Peço-Vos o Dom da clemência para essas almas. Peço-Vos que abrais os seus corações, para
que venham a Vós e peçam que as inundeis com o Espírito Santo, para que elas aceitem a
Verdade do Vosso Amor e vivam Convosco e com toda a família de Deus para sempre. Amém.
Para sustentar a fé e a crença nas Mensagens de Deus para o mundo Cruzada 102
Querido Jesus, quando eu estiver em baixo, levantai-me. Quando eu duvidar, iluminai-me.
Quando eu estiver triste, mostrai-me o Vosso Amor. Quando eu criticar, ajudai-me a manter o
silêncio. Quando eu julgar o outro em público, selai os meus lábios. Quando eu blasfemar, em
Vosso Nome, redimi-me e trazei-me de volta à Vossa Protecção. Quando me faltar a coragem,
dai-me a espada de que eu preciso, para a batalha, e para salvar as almas que vós desejais.
Quando eu resistir ao Vosso Amor, ajudai-me a render-me e a abandonar-me, completamente,
ao Vosso amoroso Carinho. Quando eu me afastar, ajudai-me a encontrar o Caminho da
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Verdade. Quando eu questionar a Vossa Palavra, dai-me as respostas que eu procuro. Ajudaime a ser paciente, dedicado e bondoso, mesmo para aqueles que Vos amaldiçoam. Ajudai-me
a perdoar aqueles que me ofendem, e dai-me a Graça de que eu preciso para Vos seguir até ao
fim da Terra. Amém.”
Libertar estas almas da escravidão da besta Cruzada 104
“ ...Essas almas serão devoradas pela besta, e ele não os deixará em liberdade porque eles não
Me vêem como seu Salvador. Eles ainda não sabem a verdade sobre o plano da besta. A fim de
os salvar, vós, Meus amados seguidores, deveis dar-Me a vossa fidelidade confiando as suas
almas a Mim durante as vossas orações e ao receberdes a Sagrada Eucaristia. Vós deveis
oferecê-las a Mim em cada dia e por cada alma que vós dedicardes à Minha Misericórdia, Eu
salvarei mais de uma centena. Fazei isto todos os dias. No final de cada mês vós ficareis cheios
de alegria, porque sabereis a quantas dessas almas foi dada esta Misericórdia. Esta é apenas
mais um Dádiva com que Eu vos abençoo, e, as graças que vós recebereis quando recitardes
esta Cruzada de Oração serão em abundância.”
Querido Jesus, eu ofereço-Vos a alma do meu irmão e irmã (Nomear a alma aqui), que
abandonou a sua alma a Satanás. Tomai esta alma e redimi-a aos Vossos Santos Olhos. Libertai
esta alma da escravidão da besta e trazei-a à salvação eterna. Amém.
Consagrar os vossos filhos a Jesus Cristo Cruzada 111
“ ...Vós nunca deveis esquecer o Amor que o meu Filho tem pelos filhos de Deus. Não importa
que idade eles tenham, quando vós os oferecerdes ao meu Filho, para a santificação das suas
almas, através de mim, a Sua Mãe Santíssima, as vossas orações serão respondidas. Aqui
está uma Cruzada de Oração para os vossos filhos. Quando recitada todos os dias, ela trará os
vossos filhos para perto do Misericordioso Coração de Jesus.”
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 livrálos do mal. Ajudai-os a permanecerem fiéis à Santa Palavra de Deus, especialmente nestes
tempos, em que são tentados a afastar-se d’Ele. Amém.
Pelo Dom da Conversão Cruzada 115
Ó Mãe da Salvação, cobri a minha alma com as vossas lágrimas de Salvação. Livrai-me das
dúvidas. Elevai o meu coração, para que eu possa sentir a Presença do vosso Filho. Trazei-me
paz e consolo. Orai para que eu seja verdadeiramente convertido. Ajudai-me a aceitar a
Verdade, e a abrir o meu coração, para receber a Misericórdia do vosso Filho, Jesus Cristo.
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 (Rev.3) Leer más Orações e os Mensajes en: www.elgranaviso-mensajes.com/pt/

Jesús para a Humanidade Grupo Cruzada de Oração 5/10
orações diárias

Pelo Dom do Amor Cruzada 129
Ó Deus, por favor, preenchei-me com o Vosso Amor. Ajudai-me a compartilhar o Dom do
Amor, com todos aqueles que necessitam da Vossa Misericórdia. Ajudai-me a amar-Vos mais.
Ajudai-me a amar a todos aqueles que necessitam do Vosso Amor. Ajudai-me a amar os Vossos
inimigos. Permiti que o Amor, com que Vós me Abençoais, seja usado para envolver os
corações de todos os que entrem em contacto comigo. Ajudai-me, com o Amor que Vós
infundis na minha alma, a vencer todo o mal, a converter almas, e a derrotar o demónio, e
todos os seus perversos agentes, que tentam destruir a Verdade da Vossa Santa Palavra.
Amém.
Para proteger a Missão de Salvação Cruzada 143
Ó Mãe da Salvação, protegei esta Missão, uma Dádiva de Deus para levar a Vida Eterna a todos
os Seus filhos em todos os lugares. Por favor, intervinde em nosso nome, através do vosso
amado Filho, Jesus Cristo, para nos dar a coragem para suportarmos os nossos deveres de
servir a Deus em todos os momentos e, especialmente, quando sofremos por causa disso.
Ajudai esta Missão a converter milhares de milhões de almas, de acordo com a Divina Vontade
de Deus, e transformai aqueles corações de pedra em amorosos servos do vosso Filho. Dainos, a todos nós que servimos Jesus nesta Missão, força para superar o ódio e a perseguição da
Cruz e para acolher o sofrimento que vem com ela, com generosidade de coração e com plena
aceitação do que possa vir em frente. Amém
Para Protecção desta Missão de Salvação Cruzada 155
Ó queridíssima Mãe da Salvação, ouvi o nosso clamor para protecção desta Missão de Salvação
e para protecção dos filhos de Deus. Nós rezamos por aqueles que desafiam a Vontade de
Deus neste grande momento da história. Nós vos pedimos que protejais todos aqueles que
respondam ao vosso chamamento e à Palavra de Deus, para os salvar a todos dos inimigos de
Deus. Por favor, ajudai a libertar as almas que caem presas no engano do demónio, e abri os
seus olhos para a Verdade. Ó Mãe da Salvação, ajudai-nos, pobres pecadores, a sermos dignos
de receber a Graça da perseverança no nosso tempo de sofrimento, em Nome do vosso
amado, Filho, Jesus Cristo. Protegei esta Missão dos danos. Protegei os vossos filhos da
perseguição.
Cobri-nos a todos com o vosso Santíssimo Manto Sagrado, e auxiliai-nos com o Dom de
conservarmos a nossa fé, cada vez que somos desafiados por falarmos a Verdade, para
transmitirmos a Santa Palavra de Deus pelo resto de nossos dias, agora e sempre. Amém.
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Protegei-me da religião mundial Cruzada 158
"Para muitos de vós que achais difícil de aceitar que estas coisas estão para vir, virá um dia em
que, quando recitardes esta Cruzada de Oração 158 três vezes por dia, e por causa das pressões
que serão postas sobre vós, negareis o meu Filho. "28 de Junho de 2014.”
Querido Jesus, protegei-me do mal da nova religião mundial, que não vem de Vós. Amparai-me
na minha jornada para a liberdade, ao longo do caminho para o Reino Sagrado. Mantende-me
em união Convosco, sempre que eu sou atormentado e forçado a engolir mentiras, que são
espalhadas pelos Vossos inimigos, para destruir as almas. Ajudai-me a suportar a perseguição,
a permanecer firme para a verdadeira Palavra de Deus, contra as falsas doutrinas e outros
sacrilégios, os quais eu possa ser forçado a aceitar.
Através do Dom do meu livre arbítrio, levai-me para o Domínio do Vosso Reino, permitindo
que eu me levante e proclame a Verdade, quando for declarada como sendo uma mentira.
Nunca me deixeis vacilar, hesitar ou fugir de medo, perante a perseguição. Ajudai-me a
permanecer firme e constante para a Verdade, enquanto eu viver. Amém.
Oração de Paz para as Nações Cruzada 164
Peço-vos a recitar esta oração cruzada, a Oração da Paz para cada um e todos os dias para as
suas nações
Ó Jesus, trazei-me a paz. Trazei paz à minha nação e a todos os países feitos em pedaços por
causa da guerra e da divisão. Semeai as sementes da paz entre aqueles corações endurecidos,
que causam sofrimento aos outros em nome da justiça. Dai a todos os filhos de Deus as graças
para receberem a Vossa Paz, para que o amor e a harmonia possam prosperar, para que o
amor de Deus triunfe sobre o mal e as almas possam ser salvas da corrupção da falsidade, da
crueldade e da perversa ambição. Deixai a paz reinar sobre todos aqueles que dedicam as suas
vidas à Verdade da Vossa Santa Palavra, e aqueles que não Vos conhecem de todo. Amém.
A paz esteja convosco, queridos filhos e lembrar que sem o amor de Deus nunca pode encontrar
a verdadeira paz. Sua mãe Amado. Mãe da Salvação

LADAINHAS
(1) - Protecção contra o falso profeta
Querido Jesus, salvai-nos do engano do falso profeta.
Jesus, tende piedade de nós.
Jesus, salvai-nos da perseguição.
Jesus, preservai-nos do anticristo. Senhor, tende Misericórdia. Cristo, tende Piedade.
Querido Jesus, cobri-nos com o Vosso Precioso Sangue.
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Querido Jesus, abri os nossos olhos para as mentiras do falso profeta.
Querido Jesus, uni a Vossa Igreja.
Jesus, protegei os nossos Sacramentos.
Jesus, não deixeis que o falso profeta divida a Vossa Igreja.
Querido Jesus, ajudai-nos a rejeitar as mentiras que nos apresentam como a Verdade.
Jesus, dai-nos força.
Jesus, dai-nos esperança.
Jesus, inundai as nossas almas com o Espírito Santo.
Jesus, protegei-nos da besta.
Jesus, dai-nos o Dom do Discernimento para que possamos acompanhar o caminho da Vossa
Igreja Verdadeira, para todo o sempre e eternamente. Amém.
(2) - Pela Graça de Imunidade
Ó Altíssimo Pai Celestial,
Eu amo-Vos.
Eu honro-Vos.
Senhor, tende Misericórdia.
Senhor, perdoai-nos as nossas ofensas.
Eu adoro-Vos.
Eu louvo-Vos.
Eu agradeço-Vos por todas as Vossas Graças especiais.
Eu imploro-Vos pela Graça de Imunidade para os meus entes queridos:
(Nome de todos, numa lista para a Salvação das almas).
Eu ofereço a minha lealdade em todos os momentos, a Vós, Ó Pai Celestial, Criador de todas as
coisas, Criador do Universo, Criador da humanidade.
Vós sois a fonte de todas as coisas.
Vós sois a fonte do Amor.
Vós sois Amor.
Eu amo-Vos.
Eu honro-Vos.
Eu coloco-me diante de Vós.
Eu imploro Misericórdia para todas as almas que não Vos conhecem, que não Vos honram, que
rejeitam a Vossa Mão de Misericórdia.
Eu entrego-me a Vós em mente, corpo e alma, para que Vós possais levá-los nos Vossos
Braços, livres do mal.
Eu peço-Vos que abrais os Portões do Paraíso para que todos os Vossos filhos possam unir-se,
por fim, na herança que Vós criastes para todos nós. Amém.
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(3) - Defender a Palavra de Deus
Ó Querido Jesus, protegei-nos das mentiras que ofendem a Deus.
Protegei-nos de Satanás e seu exército
Ajudai-nos a amar-Vos mais.
Amparai-nos na nossa batalha.
Defendei a nossa fé.
Levai-nos para o Vosso refúgio de segurança.
Ajudai-nos a levantar e a defender a Vossa Santa Vontade.
Reforçai a nossa determinação em sermos Vossos verdadeiros discípulos.
Dai-nos coragem.
Dai-nos confiança.
Guiai-nos no caminho da Verdade.
Defendei-nos contra o inimigo.
Lançai as Vossas Graças de protecção sobre nós.
Ajudai-nos a evitar a tentação.
Levai-nos para mais perto do Vosso Sagrado Coração.
Ajudai-nos a permanecer fiéis a Vós em todos os momentos. Amém.
(4) - Para mitigar a punição de Deus Pai
Ó Deus, O Altíssimo,
Nós imploramos a Vossa Misericórdia pelos pecados dos Vossos filhos.
Nós Vos agradecemos pela Dádiva da Terra.
Nós Vos agradecemos pelo Dom da vida humana.
Nós valorizamos o Dom da vida.
Nós defendemos o Dom da vida.
Nós Vos agradecemos pela Dádiva do Vosso Filho Jesus Cristo.
Nós Vos agradecemos pelo Dom da Redenção.
Nós louvamos a Vossa Divindade.
Nós rendemo-nos completamente perante Vós, para que a Vossa Santa Vontade possa ser
cumprida, assim na Terra como no Céu.
Nós Vos agradecemos pelo Dom da Iluminação da Consciência.
Nós Vos agradecemos pela promessa da Vida Eterna.
Nós louvamos o Novo Paraíso.
Nós Vos imploramos a salvação de todas as almas, incluindo aquelas que Vos atormentam e as
que estão perdidas para Vós.
Nós Vos agradecemos pelo Amor que Vós mostrais por todos os Vossos filhos.
Nós Vos agradecemos pelo Dom da profecia.
Nós Vos agradecemos pelo Dom da oração.
Nós Vos pedimos que nos concedais a paz e a salvação. Amém.
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(5) - Pela Salvação daqueles que estão em pecado mortal
Jesus, salvai todos os pecadores do fogo do Inferno.
Perdoai as almas enegrecidas.
Ajudai-os a ver-Vos.
Tirai-os da escuridão.
Abri os seus olhos.
Abri os seus corações.
Mostrai-lhes a Verdade.
Salvai-os.
Ajudai-os a escutar.
Livrai-os do orgulho, luxúria e inveja.
Protegei-os do mal.
Ouvi os seus pedidos de ajuda.
Agarrai as suas mãos.
Puxai-os para Vós.
Salvai-os do engano de Satanás. Amém.
(6) - Dádiva de Graças
"As almas que recitem esta oração durante os tempos de perseguição, Eu preenchê-las-ei com
estas Graças. Tornar-vos-eis mais calmos, mais fortes e mais corajosos quando carregardes a
Minha pesada Cruz até aos Portões do Novo Céu e Nova Terra. Mais importante, vós não
sucumbireis ao assédio moral que podeis ter que enfrentar em Meu Santo Nome."
Ó Queridíssimo Jesus, meu amado Salvador,
Preenchei-me com o Vosso Amor.
Preenchei-me com a Vossa Força.
Preenchei-me com a Vossa Sabedoria.
Preenchei-me com a Vossa Perseverança.
Preenchei-me com a Vossa Humildade.
Preenchei-Me com a Vossa Coragem.
Preenchei-Me com a Vossa Paixão. Amém.
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ORAÇÕES ADICIONAIS
a7 Oração para o encorajamento, para ser rezada no final do Terço da Divina Misericórdia
Ó Senhor, preenchei-me agora com o Dom do Espírito Santo, para levar a Vossa Santíssima
Palavra aos pecadores, que devo ajudar a salvar em Vosso Nome.
Ajudai-me a cobri-los, através das minhas orações, com o Vosso Precioso Sangue, para que
possam ser atraídos para o Vosso Sagrado Coração. Dai-me o Dom do Espírito Santo, para que
possa ser revelado a essas pobres almas o vosso Novo Paraíso. Amém.

a8 Oração a Jesus para ser Rezada Todos os Dias
Ó Meu Precioso Jesus, abraçai-me nos Vossos Braços e permiti que a minha cabeça descanse
nos Vossos Ombros, de modo que Vós possais elevar-me até ao Vosso Glorioso Reino, quando
for a hora certa. Permiti que o Vosso Precioso Sangue, inunde o meu coração para que possa
unir-se como um. Amém
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