
PARA OS COORDENADORES OU GUIAS DOS GRUPOS DE 

ORAÇÃO DE JESUS À HUMANIDADE 

 

“Estas Orações foram escritas no Céu e prometem Graças extraordinárias. Elas têm 
um único propósito, que é o de salvar as almas de todos, de todos os filhos, de 
todos os credos, de qualquer dos sexos, de todas as denominações religiosas e dos 
ateus. Este é o Meu maior desejo. 

Vós, Meus discípulos, estais sob a Minha orientação. As Graças que Eu derramo 
sobre vós já estão a dar frutos. Assim, os poderes que Eu concedo, através das 
Graças da Cruzada de Orações, atrairão milhares de novas almas. 

Como podeis vós pensar que um pequeno grupo de oração possa alcançar 
tamanha conversão? A resposta é simples. É porque vós sois protegidos pelo Meu 
Pai e directamente guiados por Mim, que vós tereis sucesso.” (Mensagem 
11/11/2012 LdV) 

Como uma iniciativa que surgiu há vários meses e que se intensificou 
nas últimas semanas, nós convidamos você a orar pelos outros 
coordenadores desta Missão e por nós mesmos por 3 dias 
consecutivos, as seguintes orações uma vez por mês (sugerimos rezar 
nos últimos 3 dias de cada mês, mas cada coordenador se sente livre 
para rezar esta novena quando ela precisar) Rezaremos pelas seguintes 
intenções: 

 

 Papa Bento XVI, 

 Maria da Divina Misericórdia, 

 As pessoas desta missão envolvidos no trabalho missionário de maneiras 

diferentes em seu país, com diferentes meios de comunicação ou em diferentes 

países trazendo a Palavra de Deus e dar a conhecer o Livro da Verdade, 

 Esta Missão e todos os grupos de Oração de Jesus à Humanidade em todo o 

mundo, 

 O clero católico, religiosos e leigos dedicado a esta missão e do mundo, 

 Para os nossos filhos, afilhados e todas as crianças e jovens desta missão e 

para o qual ninguém reza por eles, 

 Para todos nós, coordenadores de um grupo. Oração, as nossas intenções 

particulares, nossas famílias e nosso Senhor oferece-se a nós com as graças e 

a sabedoria para saber como resolver as dificuldades apresentadas para nós e 

sabemos cumprir nossas responsabilidades nesta missão, nós crescemos em 

humildade, obediência e render-se a Deus e, assim, ajudar na salvação de 

tantas almas como Deus deseja. 
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Mãe de Deus: O Exército Remanescente de Cristo triunfará 
Quinta-Feira, 31 de Janeiro de 2013, 15:30 h. 

Meus amados filhos de Deus, eu sou a vossa Mãe celestial, Mãe de Misericórdia, 
Mãe da Salvação. Vós sois os meus filhos preciosos e eu cobrir-vos-ei a todos com 
o meu manto de salvação, quando as vossas almas se cansarem de lutar em 
sofrimento. 

Rezai, meus filhos, ao meu Filho, com plena fé e confiança na Sua Misericórdia. Ele 
nunca vos deixará cair. Embora suporteis dor e tristeza, porque sabeis a Verdade e 
vos sentis miseráveis por causa das maldades que vedes ao vosso redor, vós 
deveis estar em paz. Porque vós estais cercados com o Amor de Deus, meu Pai, e 
sois abençoados com as Graças que o meu Filho vos concede, e isso enriquece as 
vossas almas. 

Vós não deveis permitir que o medo e a preocupação vos distraia do papel que o 
meu Filho já esculpiu para vós. O Exército Remanescente de Cristo triunfará e trará 
no seu rastro biliões de almas, que se apresentarão diante do Trono de Deus. 

Que bênção vos foi dada. Aqueles dentre vós que ireis conduzir e ajudar os meus 
Grupos de Cruzada de Oração, estais a poupar biliões de almas. Estas orações são 
como nenhuma outra, uma vez que foram dadas à humanidade como uma Dádiva, 
com as Graças especiais que lhes estão associadas. Sem o saberdes, as almas 
que ajudais a salvar dobram mais 30 vezes quando vós dizeis estas orações. Elas 
fazem com que vós conforteis o Coração do meu Filho, aumentando e fortalecendo 
em número as almas de que Ele precisa para cumprir o Seu Plano de Salvação. 

Obrigado por responderdes ao apelo do meu Filho do Céu. Muitas Graças vos 
foram dadas nas duas últimas semanas. Os frutos dessas Graças ficarão mais 
claros para vós à medida que prosseguirdes no Caminho da Verdade, em direcção 
à Vida Eterna. 

 A vossa amada Mãe 
 Mãe da Salvação 
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  Ave María puríssima, sem pecado Concebida 

   Per signum Crucis de inimícis nostris líbera nos, Deus noster. 

   In nómine Patris, et Fílii, et Spíritus Sancti. Amen. 

 

Cruzada de Oração 96 - Para Abençoar e Proteger o nosso Grupo de Cruzada 

de Oração 
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 
 

Cruzada de Oração 12 - Oração para Evitar o Pecado do Orgulho 
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. 
 

Cruzada de Oração 8 - Para Confissão 
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. 

 

Cruzada de Oração 75  - Eu atribuo a Minha dor a Vós, querido Jesus 
Jesus, eu atribuo a minha dor e sofrimento pelo Vosso sofrimento durante a Vossa 
Agonia no Calvário. Por cada insulto que suporte, eu ofereço-o a Vós. Por cada 
ataque e abuso verbal que suporte, eu ofereço-o em homenagem à Vossa 
Coroação de Espinhos.  

Por cada crítica injusta que oiça, eu ofereço-a em honra da Vossa humilhação 
diante de Pilatos.  Por cada tormento físico que suporte às mãos de outras pessoas, 
eu ofereço-o em homenagem à Vossa Flagelação na Coluna.  

Por cada insulto que suporte, eu ofereço-o em honra da terrível tortura física que 
Vós sofrestes durante a Coroação de Espinhos, quando arrancaram um dos Vossos 
Olhos. Por cada vez que Vos imito, transmitindo os Vossos Ensinamentos e sou 
ridicularizado em Vosso Nome, deixai-me ajudar-Vos no caminho para o Calvário.  
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Ajudai-me a livrar-me do orgulho e a nunca ter medo de admitir que Vos amo, 
querido Jesus. Então, quando tudo parecer sem esperança na minha vida, querido 
Jesus, ajudai-me a ser corajoso lembrando-me como Vós, voluntariamente, Vos 
permitistes ser Crucificado de forma vil e cruel.  

Ajudai a erguer-me e a ser um verdadeiro cristão, um verdadeiro soldado do Vosso 
exército, humilde e contrito em meu coração, em memória do sacrifício que Vós 
fizestes por mim. Segurai a minha mão, querido Jesus, e mostrai-me como o meu 
próprio sofrimento pode inspirar os outros a juntarem-se ao Vosso exército, às 
almas que Vos amam. Ajudai-me a aceitar o sofrimento e a oferecê-lo a Vós, como 
uma dádiva para salvar as almas na batalha final contra a tirania do maligno. 
Amém. 

 

Cruzada de Oração 74  - Pelo Dom do Discernimento 
Ó Mãe de Deus, ajudai-me a preparar a minha alma para o Dom do Espírito Santo. 
Levai-me como uma criança pela mão, e guiai-me no caminho para o Dom do 
discernimento, através do poder do Espírito Santo. Abri o meu coração e ensinai- a 
submeter-me em corpo, mente e alma.  

Livrai- me do pecado do orgulho e orai para que eu possa ser perdoado por todos 
os pecados do passado, de modo que a minha alma seja purificada e curada, para 
que eu possa receber o Dom do Espírito Santo. Agradeço à Mãe da Salvação pela 
Vossa intercessão e aguardo com amor no meu coração por esta Dádiva, que eu 
anseio com alegria. Amém. 

 

Cruzada de Oração 92  - Pela Graça da Perseverança 
Ó querido Jesus, eu peço-Vos o Dom da Perseverança. Eu suplico-Vos, concedei-
me as graças de que eu preciso para manter a Vossa Santíssima Palavra.  Eu 
peço-Vos que me livreis de quaisquer dúvidas. Eu peço-Vos que inundeis a minha 
alma com paciência, gentileza e perseverança. Ajudai-me a permanecer digno 
quando sou insultado no Vosso Santo Nome. Fazei-me forte e cobri-me com a 
graça de continuar, mesmo quando eu estou cansado, com falta de força e 
confrontado com todas as tribulações que temos pela frente, para que eu trabalhe 
incansavelmente para Vos ajudar a salvar a humanidade. Amém. 

 

Cruzada de Oração 94  - Para curar mente, corpo e alma 
Ó querido Jesus, eu prostro-me diante de Vós, cansado, doente, dorido e com 
ânsia de ouvir a Vossa Voz. Deixai-me ser tocado pela Vossa Divina Presença, 
para que eu possa ser inundado pela Vossa Divina Luz, através da minha mente, 
corpo, e alma. Eu confio na Vossa Misericórdia.  Eu entrego-Vos completamente a 
minha dor e sofrimento e peço-Vos que me concedais a graça de confiar em Vós, 
para que Vós possais curar-me desta dor e escuridão, e para que eu possa de novo 
tornar-me integro e seguir o Caminho da Verdade, permitindo-Vos que me leveis 
para a vida do Novo Paraíso. Amém. 

 

Cruzada de Oração 167 - Oração para Proteger a minha família 
Ó Deus, meu Pai Eterno, pela Graça do Vosso amado Filho, Jesus Cristo, protegei 
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por favor a minha família do mal, em todos os momentos. Dai-nos a força para 
superarmos as intenção malignas e permanecermos unidos no nosso amor por Vós 
e de uns pelos outros. Amparai-nos através de todas as provações e sofrimentos 
que possamos suportar e mantende vivo o amor que temos uns pelos outros, para 
que nós fiquemos em união com Jesus. Abençoai as nossas famílias e dai-nos o 
Dom do Amor, mesmo em tempos de discórdia.  Fortalecei o nosso amor, para que 
possamos compartilhar a alegria da nossa família com os outros, para que o Vosso 
Amor possa ser compartilhado com todo o mundo. Amém. 

 

Cruzada de Oração 67  -  Guardar os meus filhos a salvo do rei das mentiras  
Por favor, querido Jesus, eu peço-Vos que guardeis os meus filhos a salvo do rei 

das mentiras. Eu consagro estes filhos (nomeá-los) ao Vosso Sagrado Coração e 
rogo, pelo Manto Sagrado do Vosso Precioso Sangue, para que Vós acolheis as 
suas almas e os mantenhais a salvo nos Vossos Amorosos Braços para que 
possam ser protegidas de todo o mal.  Eu peço-Vos que abrais os seus corações e 
inundeis as suas almas com o Vosso Espírito Santo durante a Iluminação de 
Consciência, para que fiquem limpos de todas as iniquidades. Amém. 

 

Cruzada de Oração 73  - Pelas almas dos jovens e das crianças pequenas 
Ó Jesus, ajudai-me a salvar as almas dos jovens de todo o mundo. Pela Vossa 
Graça ajudai-os a ver a Verdade da Vossa Existência.  Trazei-os para o Vosso 
Sagrado Coração e abri os seus olhos para o Vosso Amor e Misericórdia. Salvai-os 
do Fogo do Inferno, e através das minhas orações, tende Misericórdia das suas 
almas. Amém. 
 

Cruzada de Oração 118  - Pela geração de jovens almas perdidas 
Querido Jesus, eu clamo pela vossa Misericórdia para a geração de jovens almas 
perdidas. Aqueles que não Vos conhecem, cobri-os com o Dom da visão aqueles 
que Vos conhecem e que Vos ignoram, atraí-os de volta para a Vossa Misericórdia. 
Por favor, dai-lhes rapidamente a prova da Vossa Existência e orientai-os para 
aqueles que podem ajudá-los e orientá-los para a Verdade. Preenchei as suas 
mentes e almas com a saudade de Vós. Ajudai-os a reconhecer o vazio que existe 
neles, porque eles não sentem a Vossa Presença. Eu peço-vos, Senhor, que não 
os abandoneis, e, pela Vossa Misericórdia, concedei-lhes a Vida Eterna. Amém. 

 

Cruzada de Oração 38  -  Oração para Salvação da Igreja Católica 
Ó Abençoada Mãe da Salvação, por favor orai pela Igreja Católica, nestes tempos 
difíceis e pelo nosso amado Papa Bento XVI, para aliviar o seu sofrimento.  

Nós pedimos-Vos, Mãe da Salvação, para cobrires os sagrados servos de Deus 
com o Manto Sagrado, para assim lhes ser dada a Graça de serem fortes, leais e 
corajosos, durante os desafios que enfrentem. Orai também para que eles cuidem 
do seu rebanho, de acordo com os verdadeiros Ensinamentos da Igreja Católica. Ó 
Santa Mãe de Deus dai-nos, a vossa Igreja remanescente na Terra, o dom da 
liderança, para que possamos ajudar as almas levando-as Para o Reino do vosso 
Filho.  
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Nós Vos pedimos, Mãe da Salvação, para afastares o enganador dos seguidores do 
Vosso Filho, na sua busca de proteger as suas almas, e assim ficarem aptos a 
entrar nos Portões do Novo Paraíso na Terra. Amém. 
 

Cruzada de Oração 121 - Fidelidade ao Exército de Jesus Cristo 
Nós mantemo-nos unidos ao Vosso Sagrado Coração, Querido Jesus. Nós falamos 
com autoridade a Verdadeira Palavra de Deus. Nós caminharemos até os confins 
da terra a espalhar a Verdade. Nós nunca aceitaremos qualquer nova falsa doutrina 
em Vosso Nome, diferente da que Vós Mesmo nos ensinastes. Nós mantemo-nos 
fiéis, leais e firmes na nossa fé. Nós trataremos aqueles que Vos traem, com amor e 
compaixão, na esperança de que eles voltem para Vós. 

Nós seremos firmes, mas pacientes, com aqueles que nos perseguem em Vosso 
Nome. Nós caminharemos vitoriosos em todo o caminho até o Vosso Novo Paraíso. 
Nós prometemos que através da nossa dor e sofrimento trar-Vos-emos todas as 
almas perdidas que estão sedentas do Vosso Amor. Por favor, aceitai as nossas 
orações por todos os pecadores do mundo para que nos possamos tornar uma 
família, unidos no amor por Vós, na Nova Era de Paz. Amém.  

 

Cruzada de Oração 82 - Oração pela Vitória da Igreja Remanescente 
Jesus, Rei e Salvador do mundo, nós empenhamos perante Vós a nossa honra, a 
nossa lealdade e as nossas acções, para proclamar toda a Vossa Glória. Ajudai-
nos a ganhar a força e a confiança para nos levantarmos e declararmos a Verdade 
em todos os momentos.  Nunca nos permitais falhar ou atrasar a nossa marcha 

para a Vitória, e no nosso plano para salvar almas. Nós penhoramos a nossa 
rendição, os nossos corações, e tudo o que possuímos, para ficarmos livres de 
obstáculos e continuarmos no espinhoso caminho para os Portões do Novo 

Paraíso. Nós Vos amamos querido Jesus, nosso Amado Salvador e Redentor.  Nós 
unimo-nos em mente, corpo e espírito ao Vosso Sagrado Coração.  Derramai sobre 
nós a Vossa Graça de Protecção.  Cobri-nos com o Vosso Precioso Sangue, para 
que possamos ficar plenos de coragem e amor para nos levantarmos e declararmos 
a Verdade do Vosso Novo Reino. Amém. 

 

Cruzada de Oração 11  - Deixai de odiar os visionários 
Ó Sagrado Coração de Jesus, por favor parai o ódio e a inveja que existe nestes 
tempos entre os Vossos seguidores em relação aos Vossos verdadeiros visionários.  
Eu oro para que escuteis a Minha oração e concedais força aos Vossos visionários, 
que dela precisam para proclamarem a Vossa Santíssima Palavra num mundo 
descrente. Amém. 

 

Cruzada de Oração 129 - Pelo Dom do Amor 
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. 
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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. 
 

Cruzada de Oração 97  - Para unir os Grupos de Cruzada de Oração 
Ó amada Mãe da Salvação, eu imploro-Vos para unirdes, pelas Vossas orações, 
todos os Exércitos Remanescentes de Deus por todo o mundo. Cobri todos os 
Grupos de Cruzada de Oração com a Graça da Salvação, derramando-a sobre nós 
através da Misericórdia do Vosso Filho, Jesus Cristo.  Enviai os Vossos anjos para 
cobrir cada um de nós, e, especialmente, os sacerdotes que lideram os Grupos de 
Cruzada de Oração. Ajudai-nos a evitar as distracções, que causam divisão entre 
nós, e protegei-nos com a Vossa Dádiva de armadura, para que nos tornemos 
imunes aos ataques que teremos que suportar por causa do nosso amor por Jesus 
Cristo, nesta Santa Missão de salvar almas. Amém. 

 

Cruzada de Oração 132  Renúncia a Satanás, para proteger esta Missão 
Ó Mãe da Salvação, vinde em auxílio desta Missão. Ajudai-nos, ao Exército 
Remanescente de Deus, a renunciar a Satanás. Nós vos imploramos que 
esmagueis a cabeça da besta com o calcanhar e removais todos os obstáculos na 
nossa Missão de salvar almas. Amém. 
 

Cruzada de Oração 96 - Para Abençoar e Proteger o nosso Grupo de Cruzada 
de Oração 
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 
 
 
 

Uma oração pela Maria da Divina Misericórdia 
Ó Glorioso Pai no Céu, ouvi o nosso apelo e nosso clamor a Vós, neste dia e todos 
os dias. Abençoai a profeta que Vós enviastes tão amorosamente para nos dar as 
Vossas palavras, o Vosso aviso de Misericórdia, o Vosso amor. Concedei-lhe 
graças em abundância com os sete dons do Vosso Espírito Santo para que ela 
possa cumprir tudo o que lhe foi dito e pedido. 

Ela é apenas uma entre bilhões, que Vós escolhestes para nos ajudar a alcançar a 
herança legítima. Guiai-a na plenitude da Vossa graça e no cumprimento da Vossa 
Sagrada Escritura. Pelo Precioso Sangue derramado pelo Vosso Filho, pedimos-
Vos, Pai Eterno Todo-Poderoso, que a  abençoeis e fortaleceis até que tudo esteja 
completo. Amém. 
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Magnificat    
 

 

Portugues 

A minha alma glorifica o Senhor 

E o meu espírito se alegra em Deus, meu 

Salvador. 

Porque pôs os olhos na humildade da sua 

Serva: 

De hoje em diante me chamarão bem 

aventurada todas as gerações. 

O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas: 

Santo é o seu nome. 

A sua misericórdia se estende de geração 

em geração 

Sobre aqueles que o temem. 

Manifestou o poder do seu braço 

E dispersou os soberbos. 

Derrubou os poderosos de seus tronos 

E exaltou os humildes. 

Aos famintos encheu de bens 

E aos ricos despediu de mãos vazias. 

Acolheu a Israel, seu servo, 

Lembrado da sua misericórdia, 

Como tinha prometido a nossos pais, 

A Abraão e à sua descendência para 

sempre. 

 

Glória ao Pai e ao Filho E ao Espírito Santo, 

Como era no princípio, Agora e sempre. 

Amém. 

 
 
 
 
 
 

En latin 

Magníficat ánima mea Dóminum.  
 
Et exultávit spíritus meus: in Deo salutári 
meo.  
 
Quia respéxit humilitátem ancíllae suae:  
 
Ecce enim ex hoc beátam me dicent omnes 
generatiónes.  
 
Quia fécit mihi mágna qui pótens est: et 
sánctum nómen eius.  
 
Et misericórdia eius in progénies et 
progénies timéntibus eum.  
Fécit poténtiam in bráchio suo: dispérsit 
supérbos mente cordis sui.  
 
Depósuit poténtes de sede: et exaltávit 
húmiles.  
 
Esuriéntes implévit bonis: et dívites dimísit 
inánes.  
 
Suscépit Ísrael púerum suum: recordátus 
misericórdiae suae.  
 
Sicut locútus est ad patres nostros: 
Ábraham, et sémini eius in saecula.  

Glória Patri, et Fílio, et Spirítui Sancto.  
Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, et 
in sæcula sæculórum.  Amen 

 

 

 

 


