Cruzada de Orações Jesus à Humanidade

ORAÇÕES ADICIONAIS
Oração 1: Para a salvação
Terça-feira, 16 de novembro de 2010, 9h55min.

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 2: Para os ateus sentirem o amor de Deus
Quinta-feira, 18 de novembro de 2010, 21h00.

Deus, se Vós sois a Verdade revelai-me o sinal do Vosso Amor. Abri o meu coração para receber orientação.
Se Vós existis, deixai-me sentir o Vosso Amor para que eu possa ver a Verdade. Orai por mim, agora.

Oração 3: Para os não-crentes
Domingo, 21 de novembro de 2010, 13h30min.

Meu Querido Senhor, eu estendo os meus braços para Vos pedir que leveis o meu amado irmão/irmã para
os Vossos ternos braços. Abençoai-o/a com o Vosso Sagrado Sangue e dai-lhes a graça necessária para
lhes permitir receber o Espírito do Vosso Amor, para os conduzir até à salvação eterna.

Oração 4: Para pedir a Jesus para mostrar a Sua Presença
Segunda-feira, 22 de novembro de 2010, 14h00.

Jesus, eu sinto-me perdido. Abri o meu coração para aceitar o Vosso Amor e mostrai-me a Verdade para
que eu possa ser salvo.

Oração 5: Para o perdão imediato
Sábado, 16 de abril de 2011, 10h00.

Por favor orientai-me em direção à Luz e à Bondade da Vossa Grande Misericórdia e perdoai-me os
meus pecados.

Oração 6: Para converter os outros
Sábado, 16 de abril de 2011, 10h00.

Exorto-Vos Jesus, na Vossa Divina Misericórdia, a cobrir essas almas tíbias com o Vosso Precioso
Sangue, para que possam ser convertidas.

Oração 7: Para pedir o encorajamento pelo Dom do Espírito Santo
Terça-feira, 10 de maio de 2011, 16h00.

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 8: Para cada dia para fortalecer os laços de amor com Cristo
Domingo, 24 de julho de 2011, 23h00.

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.
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Oração 9: Para ver que estas Mensagens são de origem divina
Segunda-feira, 15 de agosto de 2011, 00h05min.

Jesus, se isto é realmente de Vós, por favor inundai a minha alma com o Sinal do Vosso Amor para
que eu possa reconhecer-Vos tal como Vós sois. Não me deixeis ser enganado por mentiras. MostraiMe a Vossa Misericórdia abrindo-me os olhos para a Verdade e para o caminho do Vosso Novo
Paraíso na Terra.

Oração 10: Confiança em Jesus para resolver problemas
Quarta-feira, 17 de agosto de 2011, 11h00.

Jesus, eu entrego-Vos todas as minhas preocupações nesta matéria em confiança para que o problema
agora seja Vosso para resolveres de acordo com a Vossa Santíssima Vontade.

Oração 11: Para os Videntes permanecerem unidos com Cristo e nunca negá-Lo
Domingo, 28 de agosto de 2011, 23h00.

Eu nunca negarei os caminhos do Meu Senhor. Nem negarei a existência de Jesus Cristo, a quem a
humanidade tem tentado destruir, não apenas no Seu sofrimento na Cruz, mas também depois. Eu estou
unido com Jesus Cristo. Eu falo em Seu Nome. Eu caminho com Ele. Ele levanta-me para que eu, à
minha maneira humilde, ajude a abrir os vossos corações para o Puro Amor que Ele tem no Seu Coração
para todos vós e para cada um de vós.

Oração 12: Pelas almas perdidas que estão cegas
Quinta-feira, 30 de agosto de 2011, 14h30min.

Deus Altíssimo, eu venho essa semana diante do Vosso Trono, para invocar as almas dos meus irmãos e
irmãs que recusam o conhecimento da Vossa existência. Exorto-Vos a preenchê-los com as Vossas
Graças de modo a que eles abram os seus corações para ouvirem a Vossa Santíssima Palavra.

Oração 13: Para os Servos Sagrados resistirem à Abominação
Sexta-feira, 28 de outubro de 2011, 23h30min.

Ó Meu amado Jesus, invoco a Vossa proteção e peço a Vossa Misericórdia para salvar os meus irmãos e irmãs
da Vossa Igreja de caírem vítimas do Anticristo. Dai-me Graças e protegei-me com a Vossa armadura de força
para enfrentar as ações do demônio que estejam a ser perpetrados em Vosso Sagrado Nome. Eu imploro pela
Vossa Misericórdia e prometo a minha fidelidade ao Vosso Santo Nome em todos os momentos.

Oração 14: Para discernir a Palavra de Jesus
Terça-feira, 3 de novembro de 2011, 21h00.

Ó Jesus, cubra-me com o Vosso Precioso Sangue e enchei-me com o Espírito Santo para que eu possa
discernir que essas Palavras vêm de Vós. Humilhai-me em espírito. Recebei os meus apelos com
Misericórdia e abri o meu coração para a Verdade.

Oração 15: Para a salvação de todas as almas durante o Aviso
Terça-feira, 15 de novembro de 2011, 11h00.

Deus, o Altíssimo, em Nome do Vosso Amado Filho Jesus Cristo, que Vós sacrificastes para nos salvar,
aos Vossos pobres filhos, do fogo do Inferno, ouvi a nossa Oração. Oferecemos os nossos humildes
sacrifícios e aceitamos as provações e tribulações como meio de ganhar a salvação de todas as almas
durante O Aviso. Nós rogamos-Vos o perdão dos pecadores que têm dificuldade em voltar e aceitar a
Vossa Divina Misericórdia, e em fazer os sacrifícios necessários, para que Vós vejais a redenção deles
através dos Vossos Santos Olhos.
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Oração 16: Para parar a tentativa de controle dos homens pelo maligno
Sexta-feira, 9 de dezembro de 2011, 23h28min.

Deus Pai, em nome de Vosso Amado Filho, Jesus Cristo, peço-Vos que pareis essa abominação para
controlar os Vossos filhos. Por favor, protegei todos os Vossos filhos nesses tempos terríveis, para que
possamos encontrar paz e dignidade para viver as nossas vidas livres do Maligno.

Oração 17: Abri os meus olhos (Para os jovens rezarem)
Domingo, 8 de janeiro de 2012, 15h30min.

Jesus se Vós me podeis ouvir, então ouça o meu pedido de ajuda. Por favor, ajude-me a lidar com aqueles
que me causam dor. Ajude-me a não deixar que a inveja tome conta da minha vida e impeça-me de
desejar coisas que eu não posso ter. Em vez disso, abri o meu coração para Vós, querido Jesus. Ajude-me
a sentir o amor verdadeiro - o Vosso Amor -, e a sentir a verdadeira paz no meu coração.

Oração 18: Pedir a humildade para responder favoravelmente ao chamado de Deus
Sexta-feira, 2 de março de 2012, 12h20min.

Pai Celestial, ajude-me a tornar-me pequeno como uma criança aos Vossos Olhos. Eu peço que as Vossas
Graças caiam sobre mim, para que eu possa responder ao Vosso Chamado, para salvar todos os Vossos
filhos. Amém.

Oração 19: Pedir o discernimento no tempo do cisma na Igreja
Terça-feira, 20 de março de 2012, 21h20min.

Ó Jesus, ajudai-me a ver a Verdade da Vossa Santa Palavra, em todos os momentos, e a manter-me fiel
aos Vossos Ensinamentos, não importa quanto eu seja obrigado a rejeitar-Vos.

Oração 20: Para os Ateus durante o Aviso
Terça-feira, 17 de julho de 2012, 19h50min.

Jesus, mostrai-me a Verdade e salvai-me do mal. Eu estou verdadeiramente arrependido dos meus
pecados e peço-Vos que me leveis agora e me mostreis a Luz da Vossa Misericórdia. Amém.

Oração 21: Para discernir a Verdade da Igreja Remanescente
Terça-feira, 19 de fevereiro de 2013, 14h30min.

Jesus, salvai-me das mentiras de Satanás, para que eu possa discernir a Verdade da Vossa Igreja remanescente.

Oração 22: Deus Pai: Oração pela chave para o Novo Paraíso
Quarta-feira, 10 de abril de 2013, 16h45min.

Querido Pai, sou eu, o Vosso filho perdido, tão confuso e cego, que sem a Vossa Ajuda, o Vosso amor,
não sou nada. Salvai-me através do Amor do Vosso Filho, Jesus Cristo, e dai-me a Chave para o Vosso
Novo Paraíso na Terra. Amém.

Oração 23: 10 minutos diários com Jesus em expiação dos pecados
Terça-feira, 24 de setembro de 2013, 18h00.

Jesus, perdoai-me, porque eu pequei.

Oração 24: Entrega e abandono à Vontade de Jesus
Quarta-feira, 2 de outubro de 2013, 22h15min.

Jesus, a Vossa Vontade é tudo o que importa. A minha livre vontade é Vossa. Fazei com ela o que Vós deveis.

Oração 25: Implorar misericórdia pelas almas dos condenados
Sábado, 7 de dezembro de 2013, 14h25min.

Jesus, eu imploro por Misericórdia para todos aqueles que Vos rejeitam e que mais necessitam da Vossa
ajuda. Amém.
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Oração 26: Pedir a bênção da Mão de Misericórdia de Deus Pai
Segunda-feira, 27 de janeiro de 2014, 17h18min.

Queridíssimo Pai, alcançai e tocai o meu corpo e alma com a Vossa Mão de Misericórdia. Amém.

Oração 27: Para reconciliar com Deus
Segunda-feira, 3 de março de 2014, 23h37min.
Jesus, levai-me sob o Vosso Refúgio para o meu Pai e trazei-me Salvação Eterna.

Oração 28: Oração a São Miguel Arcanjo
Quinta-feira, 6 de março de 2014, 13h45min.

São Miguel Arcanjo, defendei-nos neste combate, sede o nosso auxílio contra as maldades e ciladas do
demônio, instante e humildemente vos pedimos que Deus sobre ele impere e vós, Príncipe da Milícia
Celeste, pelo Poder de Deus, lançai no Inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que vagueiam
pelo mundo para perdição das almas. Amém.

Oração 29: Para reconciliar com Jesus na Sexta-feira Santa
Domingo, 13 de abril de 2014,19h00.

Jesus, perdoai-Me pela dor que eu infligi sobre o Vosso Corpo, a Vossa Palavra e a Vossa Divindade.

Oração 30: Quando a perseguição está além da resistência
Quarta-feira, 7 de maio de 2014, 23h43min.

Jesus levai o meu sofrimento e fazei com ele o que Vós desejardes.

Oração 31: Para os agentes de Satanás voltarem atrás e chamarem por Jesus
Sexta-feira, 13 de junho de 2014, 22h20min.

Jesus, ajudai-me. Jesus, perdoai-me por todos os meus pecados.

Oração 32: Para libertação da maldade humana
Sábado, 23 de agosto de 2014, 20h00.

Jesus, libertai-nos, indefesos pecadores, dos vossos inimigos.

Oração 33: Para colocar tudo nas Mãos de Jesus
Segunda-feira, 25 de agosto de 2014, 19h05min.

Jesus, tudo o que eu digo e faço está de acordo com a Vossa Santa Vontade – fazei comigo de acordo com
a Vontade de Deus.

Oração 34: Para servir e amar a Jesus incondicionalmente
Sábado, 30 de agosto de 2014, 18h15min.

Jesus, eu não sou digno de estar diante de Vós, mas fazei comigo de acordo com a Vossa Vontade e eu
farei o que Vós desejais.

Oração 35: Para aceitar os Dons oferecidos por Jesus
Quarta-feira, 29 de outubro de 2014, 15h00.

Jesus, dai-me os Dons de que eu necessito para permanecer fiel a Vós.
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