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CRUZADA DE ORAÇÃO 142: 
PREPARAÇÃO PARA A MORTE

Esta é uma oração ensinada por Nosso Senhor Jesus 
Cristo e dada ao mundo no Livro da Verdade, em 
preparação para a morte. É a mensagem recebida em 22 
de março de 2014.

As promessas que Jesus Cristo fez a quem rezasse 
esta Oração:

“Se vós tiverdes que enfrentar a morte ou se um ente 
querido tiver que enfrentar a morte, então recorrei 
sempre a Mim, ao vosso Jesus, para ajuda. Quando o 
fizerdes, quando vós recitardes esta oração, Eu levantar-
vos-ei em espírito, enxugarei as vossas lágrimas, banirei 
todo o medo no vosso coração.”

“Eu acolherei todas as almas que recitem esta oração, 
sem exceção. A Minha Misericórdia é alargada, 
especialmente, às almas que estão a enfrentar a 
morte, mas que não acreditam em Mim, quando elas 
recitarem esta oração três vezes por dia, nos seus 
últimos dias.”

A Mensagem e a Oração

Uma vez que uma alma seja criada pelo Meu Pai, ela 
durará para a eternidade

Sábado, 22 de março de 2014, 14h00.

“Minha querida e amada filha, a morte nunca deve ser 
temida, se vós aceitais a Minha morte na Cruz. A morte é 
apenas um momento de passagem deste mundo para a 
Casa do Reino de Meu Pai. Temer a morte é negar a 
Minha Misericórdia, porque Eu salvarei todas as 
almas que Me reconheçam e Me peçam para perdoar 
os seus pecados.

Uma vez que uma alma seja criada pelo Meu Pai, ela 
durará para a eternidade. A alma terá Vida Eterna, se ela Me 
permitir que a reclame. Caso contrário, se a alma Me negar, 
sabendo Quem Eu Sou, ela será perdida para Satanás.

A morte de uma alma na Terra é tão natural como o seu 
nascimento. Quando uma alma deixa o corpo e vem a 
Mim, ela será preenchida com abundância de Graças e 
será envolvida pela família do Meu Pai – o Seu Reino, 
que está repleto de muito amor, alegria e felicidade, os 
quais nunca podem ser alcançados na Terra. Muitos de 
vós, que experimentaram o amor, a alegria e a felicidade 
nas vossas vidas, apenas saborearam um minúsculo 
pedaço do gosto da Vida Eterna. Vós deveis empenhar-
vos sempre, com alegria no coração, pois o momento em 
que vós entrardes no Reino de Meu Pai, é para ser bem 
vindo – não para temer.

Se vós tiverdes que enfrentar a morte ou se um ente 
querido tiver que enfrentar a morte, então recorrei 
sempre a Mim, ao vosso Jesus, para ajuda. Quando o 
fizerdes, quando vós recitardes esta oração, Eu levantar-
vos-ei em espírito, enxugarei as vossas lágrimas, banirei 
todo o medo no vosso coração,

Cruzada de Oração (142) Preparação para a morte

Meu querido Jesus, perdoai os meus pecados. 
Purificai a minha alma e preparai-me para entrar no 
Vosso Reino. Concedei-me as Graças para preparar 
para a minha unificação Convosco. Ajudai-me a 
superar qualquer medo. Concedei-me coragem para 
preparar a minha mente e a minha alma, para que eu 
seja digno de estar diante de Vós. Eu amo-Vos. Eu 
confio em Vós. Eu ofereço-me a Vós, em corpo, mente 
e alma, para a eternidade. Permiti que a Vossa Vontade 
seja a minha e libertai-me da dor, das dúvidas ou da 
confusão. Amém.

Eu acolherei todas as almas que recitem esta oração, 
sem exceção. A Minha Misericórdia é alargada, 
especialmente, às almas que estão a enfrentar a morte, 
mas que não acreditam em Mim, quando elas 
recitarem esta oração três vezes por dia, nos seus 
últimos dias.

O Vosso Jesus.”
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TERÇO DA DIVINA MISERICÓRDIA     
PARA OS AGONIZANTES

As promessas que Jesus Cristo fez a Santa Faustina a 
quem rezasse o Terço da Divina Misericórdia

“Por ele [o Terço da Divina Misericórdia] conseguirás 
tudo, se o que pedires estiver de acordo com a Minha 
vontade” (Diário, 1731).

“Recita, sem cessar, este Terço que te ensinei. Todo 
aquele que o recitar alcançará grande misericórdia 
na hora da sua morte. Os sacerdotes o recomendarão 
aos pecadores como a última tábua de salvação. Ainda 
que o pecador seja o mais endurecido, se recitar este 
Terço uma só vez, alcançará a graça da Minha infinita 
misericórdia” (Diário, 687).

“Pela recitação deste Terço agrada-Me dar tudo o que Me 
peçam. Quando os pecadores empedernidos o recitarem, 
encherei de paz as suas almas, e a hora da morte deles será 
feliz. Escreve isto para as almas atribuladas: Quando a 
alma vir e reconhecer a gravidade dos seus pecados, 
quando se abrir diante dos seus olhos todo o abismo da 
miséria em que mergulhou, que não se desespere, mas 
antes se lance com confiança nos braços da Minha 
Misericórdia, como uma criança no abraço da sua querida 
mãe. Essas almas têm prioridade no Meu Coração 
compassivo, elas têm primazia à Minha misericórdia. Diz 
que nenhuma alma que tenha invocado a Minha 
misericórdia se decepcionou ou experimentou vexame. 
Tenho predileção especial pela alma que confiou na 
Minha bondade. Escreve que, quando recitarem esse 
Terço junto aos agonizantes, Eu Me colocarei entre o 
Pai e a alma agonizante não como justo Juiz, mas 
como Salvador misericordioso” (Diário, 1541).

“Defendo toda alma que recitar esse terço na hora da 
morte, como se fosse a Minha própria glória (…) 
Quando recitam esse terço junto a um agonizante, 
aplaca-se a ira de Deus, a misericórdia insondável 
envolve a alma” (Diário, 811).

Rezando o Terço da Divina Misericórdia

Para ser rezado nas contas do Santo Terço:

“No começo:

Pai-Nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso 
nome; venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa 
vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada 
dia nos dai hoje; perdoai-nos as nossas ofensas, assim 
como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos 
deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.

Ave-Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco; bendita 
sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso 
ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, 
pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.

Creio em Deus Pai, todo poderoso, criador do Céu e da 
Terra; e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor; que 
foi concebido pelo poder do Espírito Santo; nasceu da 
Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, 
morto e sepultado; desceu à mansão dos mortos; ressuscitou 
ao terceiro dia; subiu aos céus, está sentado à direita de 
Deus Pai todo-poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos 
e os mortos. Creio no Espírito Santo, na santa Igreja 
Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos 
pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém.

Nas contas de Pai-Nosso, dirás as seguintes palavras:

Eterno Pai, eu Vos ofereço o Corpo e o Sangue, a Alma e 
a Divindade de Vosso diletíssimo Filho, Nosso Senhor 
Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do 
mundo inteiro.

Nas contas de Ave-Maria rezarás as seguintes palavras:

Pela Sua dolorosa Paixão, tende misericórdia de nós e do 
mundo inteiro.

No fim, rezarás três vezes estas palavras:

Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de 
nós e do mundo inteiro” (Diário, 476).

Oração pelos agonizantes

Ó misericordiosíssimo Jesus, que ardeis de amor pelas 
almas, suplico-Vos, pelos méritos da agonia do Vosso 
Sacratíssimo Coração e das dores de Vossa Mãe 
Imaculada, purificai em Vosso Sangue todos os 
pecadores da terra que estão em agonia e hoje mesmo 
devem morrer. Amém.

Coração agonizante de Jesus, tende piedade dos 
moribundos!

Oração pelos moribundos

Eterno Pai, pelo amor que tendes a São José, escolhido 
por vós para ser o vosso representante na terra, tende 
misericórdia de nós e dos pobres moribundos.

Pai-Nosso, 
Ave-Maria,
 Glória ao Pai.

Eterno Filho, pelo amor que tens a São José, vosso 
guarda fidelíssimo, tende misericórdia de nós e dos 
pobres moribundos.

Pai-Nosso, 
Ave-Maria,
 Glória ao Pai.

Eterno Espírito Santo, pelo amor que tendes a São José, 
zelosíssimo guarda da Santíssima Virgem Maria, Vossa 
amada Esposa, tende misericórdia de nós e dos pobres 
moribundos.

Pai-Nosso, 
Ave-Maria,
 Glória ao Pai.

Oração a São José pelos agonizantes

Oh! São José, pai adotivo de Jesus Cristo e verdadeiro 
esposo da virgem Maria, rogai por nós e por todos os 
agonizantes deste dia (desta noite).
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