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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 III  O Aviso 
 
 

Livrai o mundo do medo  Cruzada 3 

Ó Meu Senhor Jesus Cristo, eu Vos suplico que livreis o mundo do medo que separa as almas 

do Vosso Coração Amoroso. Eu oro para que as almas que sintam medo real durante o Aviso, 

parem e permitam que a Vossa Misericórdia inunde as suas almas e elas fiquem livres para Vos 

amar como deveriam. Amém 

 

Unir Todas as Famílias   Cruzada 4 
Uni todas as famílias, Jesus, durante o Aviso, para que possam receber a Salvação Eterna. Eu 

oro para que todas as famílias permaneçam juntas em união Convosco, durante O Aviso, para 

que possam herdar o Vosso Novo Paraíso na Terra. Amém 
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A Confissão  Cruzada 8 
Esta oração deve ser dita para apelar à clemência pelo perdão dos pecados durante e após O 

Aviso. 

Querido Jesus, eu peço perdão por todos os meus pecados e pela dor e ofensas que causei aos 

outros. Eu, humildemente, oro pelas Graças que evitem ofender-Vos de novo e para oferecer 

penitência de acordo com a Vossa Santíssima Vontade. Eu apelo ao perdão de qualquer ofensa 

futura em que possa participar e que Vos venha a causar alguma dor e sofrimento. Levai-me 

Convosco para a Nova Era de Paz, para que eu possa fazer parte da Vossa Família até à 

Eternidade. Eu Amo-Vos, Jesus. Eu preciso de Vós. Eu honro-Vos e a tudo o que representais. 

Ajudai-me Jesus para que eu seja digno de entrar no Vosso Reino. Amém 

Para Aceitar as Graças oferecidas durante O Aviso  Cruzada  16 

Ó Meu Jesus, mantende-me forte durante este Julgamento da Vossa Grande Misericórdia. Dai-

me as graças necessárias para me tornar pequeno aos Vossos olhos. Abri os meus olhos para a 

Verdade da Vossa promessa de Eterna Salvação. Perdoai os meus pecados e mostrai-me o 

Vosso Amor e Mão de Amizade. 

Abraçai- me, nos braços da Sagrada Família, para que possamos tornar-nos todos num só. Eu 

amo-Vos, Jesus, e prometo desde este dia em diante que irei proclamar a Vossa Santa Palavra, 

sem medo no meu coração e com pureza de alma para todo o sempre. Amém 

Salvar Almas durante O Aviso  Cruzada 43 

Ó Deus Pai, Todo-Poderoso, em Nome do Vosso Amado Filho, Jesus Cristo, e em comemoração 

da Sua Morte na Cruz para nos salvar dos pecados, eu peço-Vos a Salvação das almas que não 

se podem salvar, e que possam morrer em pecado mortal durante O Aviso. Em expiação pelos 

sofrimentos do Vosso Amado Filho, eu rogo-Vos o perdão para aqueles que são incapazes  de  

buscar a redenção, porque eles não viverão o suficiente para pedir a Jesus, Vosso Filho, 

Misericórdia para os libertar do pecado. Amém 

Preparação para O Aviso  Cruzada 55 
Ó Meu querido Jesus, por favor abri os corações de todos os filhos de Deus para a Dádiva da 

Vossa Misericórdia. Ajudai-os a aceitarem a Vossa Divina Misericórdia, com amor e gratidão. 

Capacitai-os para se tornarem humildes diante de Vós e pedirem o perdão dos seus pecados, 

para que assim eles possam tornar-se parte do Vosso Glorioso Reino. Amém 
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Oração pela Conversão das Famílias Durante O Aviso  Cruzada 60 

Filhos de Deus, preparai-vos todos os dias para O Aviso pois ele pode acontecer em qualquer 

ocasião. 

Ó querido Doce Jesus, eu imploro por Misericórdia para as almas da minha família (nomeá-las 

aqui). Eu ofereço-Vos os meus sofrimentos, as minhas dores e as minhas orações para salvar as 

suas almas do espírito das trevas. Não deixeis que nenhum destes Vossos filhos renuncie a Vós 

ou rejeite a Vossa Mão de Misericórdia. Abri os seus corações para se entrelaçarem com o 

Vosso Sagrado Coração, para que assim possam obter o perdão necessário para se salvarem 

dos fogos do Inferno. Dai-lhes a oportunidade de se emendarem, para que possam ser 

convertidos com os Raios da Vossa Divina Misericórdia. Amém 

Pelas almas depois de O Aviso  Cruzada 88 

Ó Sagrado Coração de Jesus, mostrai Misericórdia por todos nós, pobres pecadores.  Iluminai 

os corações empedernidos, tão desesperados na procura de orientação. Perdoai-lhes as suas 

iniquidades. Ajudai-os, através do Vosso Amor e Misericórdia, a encontrarem nos seus 

corações a compreensão da Vossa Grande Dádiva de Redenção.  

Eu Vos imploro o perdão para todas as almas que rejeitam a Verdade de Deus. Cobri-os com a 

Vossa Luz, querido Jesus, para que eles fiquem cegos para as maldades e ciladas do demónio, 

que vai tentar afastá-los de Vós para a eternidade. Eu Vos peço que seja dada a todos os filhos 

de Deus a força para ficarem gratos pela Vossa Grande Misericórdia. Eu Vos peço que abrais a 

Porta do Vosso Reino a todas as almas perdidas que vagueiam na terra em estado de 

desamparo e de desespero. Amém 

Oração de Misericórdia   Cruzada 131 

Ó minha querida Mãe da Salvação, por favor pedi ao vosso Filho, Jesus Cristo, para conceder 
Misericórdia (nomes de todos aqui... ) durante O Aviso e outra vez no dia Final, antes que eles 
venham  perante o vosso Filho. Por favor, orai para que cada um deles seja salvo e desfrute 
dos Frutos da Vida Eterna. Protegei-os todos os dias e levai-os ao vosso Filho, para que lhes 
seja demonstrada a Sua Presença e lhes seja concedida a paz de espírito e alcancem grandes 
Graças. 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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