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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  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 (...) 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 VIII-A  Ajuda, libertar-me, preparação 

Transportar a Chama do Vosso Amor  Cruzada 10 

Ajudai-nos, querido Jesus, a elevarmos sem medo o Vosso Nome para transportarmos a Chama 

do Vosso Amor através de todas as nações. Dai-nos, a nós vossos filhos, a força para 

enfrentarmos os abusos que serão cometidos sobre nós por todos aqueles que não são 

verdadeiros crentes na Vossa Misericórdia. Amém 

Oração para Evitar o Pecado do Orgulho  Cruzada 12 

Ó Meu Jesus, ajudai-me a evitar o pecado do orgulho quando eu falo em Vosso Nome. Perdoai-

me, se alguma vez eu menosprezei alguém em Vosso Santo  Nome. Ajudai-me a escutar, Jesus, 

quando a Vossa Palavra é dita e me preenche com o Vosso Espírito Santo, para que eu possa 

discernir a Verdade da Vossa Palavra, quando Vós apelais à Humanidade. Amém 

Pelos que precisam de ajuda para  honrar o Único Deus Verdadeiro   Cruzada 36 

Jesus, ajudai-me porque estou perdido e confuso, eu não conheço a verdade da vida após a 

morte. Perdoai-me, se Vos ofendi por honrar falsos deuses que não são o Verdadeiro Deus. 

Salvai-me e ajudai-me a ver a Verdade com clareza e salvai-me da escuridão da minha alma. 

Ajudai-me a vir para dentro da Luz da Vossa Misericórdia. Amém 
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Ajudar a preparar as almas para o Novo Paraíso  Cruzada  39 

Ó Jesus, Meu Amado Salvador, eu peço-Vos que me cubrais com o Vosso Espírito Santo, para 

que eu possa falar com autoridade a Vossa Santíssima Palavra, para preparar todos os filhos de 

Deus para a Vossa Segunda Vinda. Rogo-vos, Senhor Jesus, por todas as Graças de que eu 

preciso, para que possa chegar a todas as crenças, credos e nacionalidades, onde quer que eu 

vá. Ajudai-me a falar com a Vossa Língua, a acalmar as pobres almas com os Vossos Lábios, e a 

amar todas as almas com o especial Amor Divino que derrama do Vosso Sagrado Coração.  

Ajudai-me a salvar as almas que estão perto do Vosso Coração e permiti-me consolar-Vos, 

querido Jesus, quando as almas perdidas continuem a rejeitar a Vossa Misericórdia. Jesus, eu 

não sou nada sem Vós, mas com Vossa generosa ajuda, eu vou lutar em Vosso Nome para 

ajudar a salvar toda a humanidade. Amém 

Força para defender a minha fé contra o falso profeta  Cruzada 44 

Querido Jesus, dai-me forças para me concentrar nos Vossos Ensinamentos e para anunciar a 

Vossa Santa Palavra em todos os momentos. Nunca permitais que eu seja tentado a idolatrar o 

Falso Profeta que vai tentar apresentar-se como Vós. Mantende forte o meu amor por Vós.  

Dai-me Graças de discernimento para que eu jamais negue a Verdade contida na Bíblia 

Sagrada, não importa quantas mentiras me forem apresentadas para me encorajar a virar as 

costas à Vossa Verdadeira Palavra. Amém 

Oração para vencer os pensamentos negativos  Cruzada 45 

Ó Jesus, eu sei muito pouco sobre Vós. Mas, por favor, ajudai-me a abrir o meu coração para 

que Vós possais entrar na minha alma, para que possais curar-me, consolar- me, encher-me 

com a Vossa Paz. Ajudai-me a sentir alegria, vencer todos os pensamentos negativos e 

aprender a maneira de saber como Vos agradar, para que eu possa entrar no Vosso Novo 

Paraíso, onde eu possa viver uma vida de amor, alegria e maravilha Convosco para todo o 

sempre. Amém 

Livrai-me das amarras de Satanás  Cruzada 46 
Ó Jesus, eu estou perdido, estou confuso e sinto-me como um prisioneiro, preso numa teia de 

que não posso escapar. Jesus, eu confio em Vós para vir em meu auxílio e libertar-me das 

cadeias de Satanás e seus demónios. Ajudai-me, pois estou perdido.  

Eu preciso do Vosso Amor para me dar a força para acreditar em Vós e confiar em Vós, para 

que eu possa ser salvo deste mal e me ser mostrada a Luz para que, finalmente, eu possa 

encontrar amor, paz e felicidade. Amém 
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Reavivai o vosso amor por Jesus  Cruzada 47 

Ó Abençoada Mãe, Mãe da Salvação para o mundo inteiro, orai para que o meu amor por 

Jesus possa ser reavivado. Ajudai-me a sentir a chama do Vosso Amor, para que ele preencha a 

Minha alma. Ajudai-me a amar mais Jesus, orai para que o meu amor, fé e devoção por Ele se 

tornem mais fortes. Dissipai quaisquer dúvidas que me atormentem e ajudai-Me a ver 

claramente a Luz Divina da Verdade, que irradia a partir do Vosso Amado Filho, o Salvador de 

toda a humanidade. Amém 

Jesus, ajudai-me a saber Quem Sois Vós  Cruzada 50 
Ó Querido Jesus, ajudai-me a saber quem Sois Vós. Perdoai-me por não falar Convosco até 

agora. Ajudai-me a encontrar a paz nesta vida e a ser-me mostrada. A Verdade da Vida Eterna. 

Acalmai o meu coração, acalmai as minhas preocupações. Dai-me a paz. Abri o meu coração 

agora para que possais preencher a minha alma com o Vosso Amor. Amém 

Pelos Pecadores Perdidos e Desamparados  Cruzada 62 

Ó Jesus, ajudai-me porque eu sou um pecador perdido e desamparado na escuridão. Eu sou 

fraco e não tenho coragem de Vos procurar. Dai-me forças para Vos chamar agora, para que eu 

possa romper com a escuridão dentro da minha alma. Trazei-Me a Vossa luz, querido Jesus, 

perdoai-me. Ajudai-me a tornar- me são de novo e levai-me para o Vosso Amor, Paz e Vida 

Eterna. Eu confio em Vós completamente e peço que me leveis em corpo, mente e alma, assim 

como eu me entrego à Vossa Divina Misericórdia. Amém 

Para acreditar na Existência de Deus Cruzada 134 
Ó Deus, o Altíssimo, ajudai-me a acreditar na Vossa Existência. Lançai todas as minhas dúvidas 
para o lado. Abri os meus olhos para a Verdade da vida depois desta e guiai-me no caminho da 
Vida Eterna. Por favor, deixai-me sentir a Vossa Presença e concedei-me o Dom da verdadeira 
fé antes do dia em que eu morra. Amém 

Oração por força para derrotar o mal  Cruzada 139 
Querido Jesus, protegei-me da maldade do maligno. Cobri-me, e a todos aqueles que são 
fracos e indefesos, na sua presença, com o Vosso Precioso Sangue. Dai-me a coragem para o 
negar e ajudai-me a evitar qualquer tentativa dele para me envolver de qualquer forma, todos 
os dias. Amém 

Vinde em meu auxílio   Cruzada 148 
Ó meu Jesus, ajudai-me, nos meus momentos de grande aflição. Segurai-me nos Vossos Braços 
e levai-me para o Refúgio do Vosso Coração. Enxugai as minhas lágrimas. Acalmai a minha 
decisão. Levantai o meu espírito e preenchei-me com a Vossa Paz. Por favor, concedei-me este  
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pedido especial (mencioná-lo aqui...). Vinde em meu auxílio, para que o meu pedido seja 
respondido e para que a minha vida possa tornar-se pacífica e em união Convosco, querido 
Senhor. Se o meu pedido não puder ser concedido, preenchei-me então com a Graça de 
aceitar que a Vossa Santa Vontade é para o bem da minha alma e para que eu permaneça, 
para sempre, fiel à Vossa Palavra, com um coração gentil e benévolo. Amém 

Oração para Defender a Fé   Cruzada 151 

Ó Mãe de Deus, Imaculado Coração de Maria, Mãe da Salvação, Orai para que eu permaneça 
fiel à Verdadeira Palavra de Deus em todos os momentos. Preparai-nos para defendermos a 
Fé, para suportarmos a Verdade e rejeitarmos a heresia. 

Protegei todos os vossos filhos nestes tempos de dificuldades e dai a cada um de nós as Graças 
para sermos corajosos quando formos desafiados a rejeitar a Verdade e a renunciar ao vosso 
Filho.  Orai, Santa Mãe de Deus, para que nos seja dada a Intervenção Divina para 
permanecermos Cristãos, de acordo com a Santa Palavra de Deus. Amém 

Rogar o Amor de Deus  Cruzada 159 

Ó Mãe da Salvação, eu peço-vos para intercederdes em meu nome quando eu imploro pelo 
amor de Deus.  Preenchei a minha alma, um receptáculo vazio, com o Amor de Deus, para que, 
quando ele estiver a transbordar, derrame sobre as almas pelas quais eu me esforço por 
mostrar compaixão. Pelo Poder de Deus, eu peço que me liberteis de quaisquer sentimentos 
de ódio que eu possa albergar por aqueles que traem o vosso Filho. Humilhai-me em espírito e 
preenchei-me com generosidade de alma, para que eu possa seguir os Ensinamentos de Cristo 
e espalhar o Seu Amor em cada parte da minha vida. Amém 

Resgatai-me da perseguição  Cruzada 163 
Ó Jesus preservai-me da dor da perseguição em Vosso Nome.  Encarcerai- me no Vosso 
Coração. Livrai-me do orgulho, avareza, malícia, ego e ódio na minha alma. Ajudai-me a 
render-me verdadeiramente à Vossa Misericórdia. Afastai os meus medos.  
Ajudai-me a aliviar a minha dor e levai todas as perseguições para longe de mim, para que eu 
possa seguir-Vos como uma criança, sabendo que todas as coisas estão sob o Vosso Controle.  
Libertai-me do ódio demonstrado por todos aqueles que proclamam serem Vossos, mas que 
realmente Vos negam. Não deixeis que as suas línguas cortantes me flagelem ou que os seus 
actos perversos me desviem do Caminho da Verdade.  
 
Ajudai-me a focar-me apenas no Vosso Reino vindouro e a perseverar, com dignidade, contra 
quaisquer insultos que eu possa suportar em Vosso Nome.  Trazei-me paz de mente, paz de 
coração, paz de alma. Amém 
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Pelo Dom da Vida Eterna  Cruzada 165 

Jesus, ajudai-me a acreditar na Vossa Existência. Dai-me um sinal para que o meu coração Vos 
possa responder.  

Preenchei a minha alma vazia com a Graça de que eu preciso para abrir a minha mente e o 
meu coração ao Vosso Amor. Tende Misericórdia de mim, e limpai a minha alma de todas as 
coisas erradas que eu cometi na minha vida. Perdoai-me por Vos rejeitar, mas, por favor, 
preenchei-me com o amor de que eu preciso para ser digno da Vida Eterna.  

Ajudai-me a reconhecer-Vos, a ver a Vossa Presença noutras pessoas, e preenchei-me com a 
Graça de reconhecer o Sinal de Deus em cada Dádiva maravilhosa que Vós concedestes à raça 
humana. Ajudai-me a compreender os Vossos Caminhos, e salvai-me da separação e da dor da 
escuridão que eu sinto na minha alma. 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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