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Pelo Dom da Vida Eterna: “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” (Cruzada de Oração 165).

Para aceitar o Selo do Deus Vivo: “Ô Meu Deus, Meu Pai 
Amoroso, eu aceito com amor e gratidão o Vosso Divino Selo de 
Proteção. A Vossa Divindade contém o meu corpo e alma para a 
eternidade. Eu curvo-me em humilde gratidão e ofereço o meu 
profundo amor e lealdade, a Vós, Meu Amado Pai. Eu Vos 
imploro proteção para mim e para os meus entes queridos com 
este Selo Especial, e eu penhoro a minha vida ao Vosso Serviço 
para todo o sempre. Eu amo-Vos, querido Pai. Eu consolo-Vos 
nestes tempos, querido Pai. Eu ofereço o Corpo, o Sangue, a 
Alma e a Divindade de Vosso Querido e Amado Filho, em 
expiação pelos pecados do mundo e para a salvação de todos os 
Vossos filhos. Amém” (Cruzada de Oração 33).

Uma Promessa de Fidelidade à Divina Vontade: “Ó Deus, o 
Altíssimo, ó Pai Celestial, eu prometo-Vos a minha firme 
fidelidade para Vos honrar e obedecer em todas as coisas em 
união com a Vossa Divina Vontade na terra. Eu, através do 
Sagrado Sangue do Vosso único e amado Filho, o Verdadeiro 
Messias, ofereço-Vos a minha mente, o meu corpo e a minha 
alma, em favor de todas as almas, para que nos possamos unir 
como um só no Vosso Reino Celestial, para que venha e seja feita 
a Vossa Divina Vontade assim na terra como no Céu. Amém”  
(Cruzada de Oração 59).

Pedir a bênção da Mão de Misericórdia de Deus Pai: 
“Queridíssimo Pai, alcançai e tocai o meu corpo e alma com a 
Vossa Mão de Misericórdia. Amém” (Oração Adicional 26).

Para salvação (imunidade) dos que rejeitam a 
Misericórdia: “Ó Pai Celestial, através do amor do Vosso 
Amado Filho Jesus Cristo, cuja Paixão na Cruz nos salvou do 
pecado, por favor, salvai todos aqueles que ainda rejeitam a 
Vossa Misericórdia. Inundai as suas almas, querido Pai, com o 
Vosso Amor. Eu Vos rogo Pai Celestial, ouça minha Oração e 
salvai essas almas da condenação eterna. Através da Vossa 
Misericórdia, permiti-lhes que sejam os primeiros a entrar na 
Nova Era de Paz na Terra. Amém” (Cruzada de Oração 13).

Rogar o amor de Deus: “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” (Cruzada de Oração 159).

Oração de Misericórdia: “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” (Cruzada de Oração 131).

CONSAGRAÇÃO AO PRECIOSO SANGUE DE JESUS 
CRISTO: “Querido Jesus, eu peço-Vos que me consagreis, à 
minha família, amigos e nação para a Proteção do Vosso 
Precioso Sangue. Vós morrestes por mim e as Vossas Feridas são 
as minhas feridas, uma vez que eu aceito graciosamente o 
sofrimento que vou suportar no percurso até à Vossa Segunda 
Vinda. Eu sofro Convosco, querido Jesus, enquanto Vós tentais 
reunir todos os filhos de Deus no Vosso Coração, para que 
possamos ter a Vida Eterna. Cobri-me e a todos aqueles que 
necessitam da Vossa Proteção com o Vosso Precioso Sangue. 
Amém” (Cruzada de Oração 122).

AÇÃO DE GRAÇAS

Louvor a Deus, o Altíssimo: “Ó Eterno Pai, nós oferecemos-
Vos as nossas orações com plena alegria, em ação de graças pela 
vossa preciosa Dádiva de Misericórdia a toda a humanidade. 
Regozijamo-nos e oferecemos-Vos, nosso Gloriosíssimo Rei, o 
nosso louvor e adoração pelo Vosso amor e terna Misericórdia. 
Vós, Deus o Altíssimo, sois o nosso Rei, e por esta Dádiva que 
agora nos trazeis prostramo-nos aos Vossos pés em humilde 
servidão. Por favor, Deus, tende piedade de todos os Vossos 
filhos” (Cruzada de Oração 5).

Ação de Graças para a Sua Segunda Gloriosa Vinda: “Ó 
Meu Jesus, eu te rendo louvor e ação de graças por Tua Gloriosa 
Segunda Vinda. Ó Meu Salvador, nascestes para me dar a vida 
eterna e para me libertar do pecado. Eu ofereço o meu amor, 
minha gratidão e minha adoração enquanto preparo a minha 
alma para a Tua Grande Vinda. Amém” (Cruzada de Oração 90).



TERÇO DA DIVINA MISERICÓRDIA

PARA PEDIR O ENCORAJAMENTO PELO DOM DO 
ESPÍRITO SANTO: “Ó Senhor, preenchei-me agora com o 
dom do Espírito Santo, para levar a Vossa Santíssima Palavra aos 
pecadores que eu devo ajudar a salvar em Vosso nome. Ajudai-
me a cobri-los, através das minhas orações, com o Vosso 
precioso sangue, para que eles possam ser atraídos para o Vosso 
Sagrado Coração. Dai-me o dom do Espírito Santo, para que 
essas pobres almas se possam deleitar no Vosso Novo Paraíso” 
(Oração Adicional 7).

INÍCIO: Pai-Nosso, Ave-Maria, Creio.

NAS CONTAS GRANDES: “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 os do mundo inteiro”.

NAS CONTAS PEQUENAS: “Pela sua dolorosa Paixão, 
tende misericórdia de nós e do mundo inteiro”.

AO FINAL DO TERÇO, REZAR TRÊS VEZES: “Deus 
Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do 
mundo inteiro”.

ORAÇÕES FINAIS

A Confissão: “Querido Jesus, eu peço perdão por todos os 
meus pecados e pela dor e ofensas que causei aos outros. Peço as 
graças de não ofendê-Lo novamente e de oferecer penitência de 
acordo com a Vossa Santíssima Vontade. Perdoe 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” (Cruzada de Oração 8).

Para o perdão imediato: “Por favor orientai-me em direção à 
Luz e à Bondade da Vossa Grande Misericórdia e perdoai-me os 
meus pecados” (Oração Adicional 5).

Para a salvação: “Ó Meu Senhor, levai-me para o Vosso Reino e 
protegei-me da escuridão que tomou conta da minha alma. 
Ouvi-me agora, ó Sagrado Coração, e, através da Vossa Bondade, 
deixai que a Vossa Luz de Amor e Proteção brilhe em nós” 
(Oração Adicional 1).

Para cada dia para fortalecer os laços de amor com Cristo: 
“Ó meu precioso Jesus, abraçai-Me nos Vossos braços e permiti 
que a minha cabeça descanse sobre os Vossos ombros, para que eu 
possa erguer-me até ao Vosso Reino glorioso, quando for a hora 
certa. Permiti que o Vosso precioso sangue flua no meu coração 
para que possamos ser unidos como um só” (Oração Adicional 8).

Preenchei-me com o Vosso Dom do Amor: “Querido Jesus, 
preenchei-me, um recipiente vazio, com o Dom do Vosso Amor. 
Inundai a minha alma com a Vossa Presença. Ajudai-me a amar 
os outros como Vós me amais. Ajudai-me a ser um receptáculo 
da Vossa Paz, da Vossa Calma e da Vossa Misericórdia. Abri 
sempre o meu coração para o sofrimento dos outros e dai-me a 
Graça de perdoar aqueles que Vos rejeitam e que transgridem 
contra mim. Ajudai-me a proclamar o Vosso Amor através do 
exemplo, como Vós faríeis se estivésseis no meu lugar. Amém” 
(Cruzada de Oração 145).

Ajudai-me a amar-Vos mais: “Ó meu Jesus, Salvador do 
mundo, ajudai-me a amar-Vos mais. Ajudai-me a crescer no meu 
amor por Vós. Preenchei o meu coração com o Vosso Amor e 
Compaixão, para que eu possa alcançar as Graças de Vos amar 
da forma que Vós me amais. Preenchei a minha alma ingrata 
com um profundo e duradouro amor por Vós e por tudo o que 
Vós representais. Pelo poder das Vossas Graças, ajudai-me a 
amar o meu próximo como Vós amais a todos os filhos de Deus, 
e a mostrar compaixão por aqueles que estão a necessitar do 
Vosso amor e que estão sem fé. Uni-me, em união Convosco, 
para que eu possa levar a vida Cristã que Vós nos ensinastes pelo 
Vosso exemplo, durante o Vosso tempo na Terra. Amém” 
(Cruzada de Oração 160).

Por confiança e paz: “Jesus, eu confio em Vós. Ajudai-me a 
amar-Vos mais. Preenchei-me com a confiança para me entregar, 
em plena e definitiva união Convosco. Ajudai-me a aumentar a 
minha confiança em Vós, durante os momentos difíceis. 
Preenchei-me com a Vossa Paz. Eu venho a Vós, meu querido 
Jesus, como uma criança, livre de todos os laços mundanos; livre 
de todas as condições, e eu coloco-Vos acima da minha vontade 
para que façais com ela o que Vós ajustardes, para o bem da minha 
própria e das outras almas. Amém” (Cruzada de Oração 161).

Para converter os outros: “Exorto-Vos Jesus, na Vossa Divina 
Misericórdia, a cobrir essas almas tíbias com o Vosso Precioso 
Sangue, para que possam ser convertidas” (Oração Adicional 6).

Implorar misericórdia pelas almas dos condenados: “Jesus, eu 
imploro por Misericórdia para todos aqueles que Vos rejeitam e que 
mais necessitam da Vossa ajuda. Amém” (Oração Adicional 25).

Pelas almas em cativeiro: “Ó querido Jesus, libertai estas almas 
que são escravas de falsos deuses e de Satanás. Ajudai-nos, através 
das nossas orações, a trazer-lhes alívio da dor da possessão. Abri os 
portões da sua prisão e mostrai-lhes o caminho para o Reino de 
Deus, antes de serem tomados como reféns por Satanás no abismo 
do inferno. Nós Vos imploramos, Jesus, para cobrirdes essas almas 
com o Poder do Espírito Santo, para que elas procurem a Verdade e 
ajudai-as a encontrar a coragem de virar as costas às armadilhas e 
maldades do demônio. Amém” (Cruzada de Oração 157).

Protegei-me da religião mundial: “Querido Jesus, protegei-me 
do mal da nova religião mundial, que não vem de Vós. Amparai-me 
na minha jornada para a liberdade, ao longo do caminho para o 
Reino Sagrado. Mantende-me em união Convosco, sempre que eu 
sou atormentado e forçado a engolir mentiras que são espalhadas 
pelos Vossos inimigos para destruir as almas. Ajudai-me a suportar a 
perseguição, a permanecer firme para a verdadeira Palavra de Deus, 
contra as falsas doutrinas e outros sacrilégios, os quais eu possa ser 
forçado a aceitar. Através do Dom do meu livre-arbítrio, levai-me 
para o Domínio do Vosso Reino, permitindo que eu me levante e 
proclame a Verdade, quando for declarada como sendo uma 
mentira. Nunca me deixeis vacilar, hesitar ou fugir de medo, perante 
a perseguição. Ajudai-me a permanecer firme e constante para a 
Verdade, enquanto eu viver. Amém” (Cruzada de Oração 158).

Resgatai-me da perseguição: “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 
atos 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” (Cruzada de Oração 163).

Oração da Paz para as Nações: “Ó Jesus trazei-me a paz. Trazei 
paz à minha nação e a todos os países feitos em pedaços por causa 
da guerra e da divisão. Semeai as sementes da paz entre aqueles 
corações endurecidos que causam sofrimento aos outros em nome 
da justiça. Dai a todos os filhos de Deus as graças para receberem a 
Vossa Paz, para que o amor e a harmonia possam prosperar, para 
que o amor de Deus triunfe sobre o mal e as almas possam ser 
salvas da corrupção da falsidade, da crueldade e da perversa 
ambição. Deixai a paz reinar sobre todos aqueles que dedicam as 
suas vidas à Verdade da Vossa Santa Palavra e aqueles que não Vos 
conhecem de todo. Amém” (Cruzada de Oração 164).
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