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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 IX  Gratidão 
 

 

Acção de Graças pela Dádiva da Divina Misericórdia  Cruzada 15 
Ó Meu Pai Celestial Nós Vos honramos em profunda apreciação pelo sacrifício que fizestes 

quando enviastes a Salvação ao mundo. Nós Vos oferecemos as nossas orações, com alegria e 

em acção de graças, em humilde gratidão, pela dádiva que dais agora aos Vossos filhos, a 

Dádiva da Divina Misericórdia. Ó Deus Altíssimo, tornai-nos dignos de aceitarmos esta Grande 

Misericórdia com gratidão. Amém 

Acção de Graças a Deus Pai pela Salvação da Humanidade  Cruzada 21 
Nós Vos louvamos e agradecemos, Ó Santo Deus Todo- Poderoso, Criador da Humanidade, 
pelo Amor e Compaixão que Vós tendes para com a natureza humana. 

Agradecemos pelo Dom da Salvação que dais aos Vossos pobres filhos. Rogamos-Vos, Ó 
Senhor, que salveis aqueles que seguem o maligno, e que os seus corações sejam abertos para 
a Verdade da sua Vida Eterna. Amém 
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Pela Dádiva da Sagrada Comunhão  Cruzada 81 
Ó Hóstia Celestial, enchei o meu corpo com o Alimento de que necessita. Preenchei a minha 

alma com a Divina Presença de Jesus Cristo.  Dai-me as Graças de cumprir a Santa Vontade de 

Deus. Enchei-me com a paz e a calma que vêm da Sua Santa Presença. Nunca me deixeis 

duvidar da Sua Presença.  

Ajudai-me a aceitar-Vos em Corpo e Alma e que, pela Eucaristia, as Graças derramadas sobre 

mim me ajudem a proclamar a Glória de Nosso Senhor Jesus Cristo. Purificai o meu coração. 

Abri a minha alma e santificai-me, quando eu receber o grande Dom da Sagrada Eucaristia. 

Concedei-me as Graças e favores concedidos a todos os filhos de Deus e concedei-me a 

Imunidade ao fogo do Purgatório. Amém 

 
Acção de Graças pela Vossa Gloriosíssima Segunda Vinda  Cruzada  90 

Ó meu Jesus, eu ofereço-vos louvor e gratidão pela Vossa Gloriosíssima Segunda Vinda.  
Vós, meu Salvador, nascestes para me dar a Vida Eterna e para me libertar do pecado.  

Eu ofereço-Vos o meu amor, o meu agradecimento e a minha adoração, enquanto preparo a 
minha alma para a Vossa Grande Vinda. 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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