The

CRUSADE
Of

PRAYER
IN PORTUGUESE

PREPARE FOR THE
SECOND COMING
MARIA DIVINE MERCY

http://book-of-truth.com/

1. Meu presente a Jesus para salvar almas
2011-11-17 21:00:00
Meu querido Jesus, Vós que me amais tanto,
permiti-me em minha humildade,
que eu Vos ajude a salvar Vossas almas preciosas.
Tende misericórdia de todos os pecadores,
não importa quão gravemente eles Vos ofenderam.
Permiti que, através da oração e do sofrimento,
eu possa ajudar aquelas almas,
que não sobreviverão ao GRANDE ALERTA,
para que busquem um lugar ao Vosso lado no Vosso Reino.
Ouvi a minha oração, ó doce Jesus,
para ajudar-Vos a conquistar as almas pelas quais Vós ansiais.
Ó Sagrado Coração de Jesus,
eu prometo minha lealdade à Vossa Santíssima Vontade
em todos os momentos. Amém.

2. Pelos líderes mundiais
2011-11-18 21:00:00
Meu Pai Eterno, em nome de Vosso amado Filho, Jesus Cristo,
peço Vossa proteção para Vossos filhos
contra a perseguição que está sendo tramada
pelas forças mundiais contra as nações inocentes.
Eu rezo pedindo o perdão dos pecados daquelas almas,
que são a causa dessa tribulação,
para que possam voltar-se para Vós de corações humildes e contritos.
Por favor, dai a Vossos torturados filhos a força
para suportarem tais sofrimentos em expiação pelos pecados do mundo,
através de Cristo, Nosso Senhor. Amém.

3. Livrar o mundo do medo
2011-11-19 19:00:00
Ó Meu Senhor Jesus Cristo, rogo-Vos,
que livreis o mundo do medo que afasta as almas do Vosso amoroso coração.
Rezo para que as almas que experimentarem medo real
durante o GRANDE ALERTA,
possam parar e permitir que a Vossa Misericórdia inunde suas almas,
para que elas estejam livres para amar-Vos da maneira como deveriam. Amém

4. União de todas as famílias
2011-11-20 18:00:00
Uni todas as famílias, Jesus,
durante o GRANDE ALERTA,
para que possam receber a salvação eterna.
Rezo para que todas as famílias permaneçam juntas e unidas a Vós, Jesus,
para que possam herdar o Vosso Novo Paraíso na Terra. Amém.

5. Louvor a Deus, o Altíssimo
2011-11-21 19:00:00
Ó Pai Eterno, oferecemos nossas orações em alegre agradecimento
ao Vosso precioso Dom de Misericórdia por toda a Humanidade.
Regozijamo-nos e oferecemos-Vos, como Rei Glorioso,
nosso louvor e adoração pelo Vosso terno Amor misericordioso.
Vós, Deus Altíssimo, sois nosso Rei,
e, por este presente que agora nos trazeis,
estamos aos Vossos pés em humilde servidão.
Por favor, Deus, tende piedade de todos os Vossos filhos! Amém.

6. Para deter o Anticristo
2011-11-22 11:00:00
Ó Jesus, eu rezo para que Deus em Sua misericórdia
impeça o Anticristo e seu vil exército de causarem terror
e infligirem sofrimento em Vossas crianças.
Rezo para que ele seja detido e que a mão do castigo seja evitada,
através da conversão alcançada durante o GRANDE ALERTA. Amém.

7. Por aqueles que recusam a misericórdia
2011-11-22 20:00:00
Senhor Jesus, peço-Vos que perdoeis os pecadores que, na escuridão de alma,
se recusam a aceitar a Luz da Vossa misericórdia.
Perdoai-os, Jesus, eu Vos rogo,
a fim de resgatá-los dos pecados,
dos quais acham tão difícil de livrar-se.
Enchei seus corações com os raios de Vossa misericórdia
e permiti-lhes a chance de retornarem ao Vosso rebanho. Amém.

8. A Confissão
2011-11-22 20:30:00
Querido Jesus, eu peço perdão por todos os meus pecados
e pela dor e mágoa que causei aos outros.
Eu oro humildemente pela graça de evitar de ofender-Vos novamente
e para oferecer-Vos penitência de acordo com Vossa Santíssima Vontade.
E peço Vos perdão por qualquer ofensa futura,
praticada por mim, que venha causar-Vos dor e sofrimento.
Levai-me Convosco para a Nova Era de paz,
que eu possa fazer parte de Vossa família por toda eternidade.
Eu Vos amo Jesus! Eu preciso de Vós!
Eu Vos honro e honro tudo que Vos representa.
Ajudai-me, Jesus, para que eu possa ser digno de ingressar no Vosso Reino. Amém.

9. Oferta do sofrimento como um presente
2011-11-28 20:30:00
Ó Sacratíssimo Coração de Jesus,
ensinai-me a aceitar insultos em Vosso Santo Nome,

quando eu anuncio a Vossa Palavra com humilde gratidão.
Ensinai-me a compreender como a dor,
a humilhação e o sofrimento me trazem mais perto de Vosso Sagrado Coração.
Permiti-me aceitar essas tribulações com amor e generosidade de espírito,
para que eu possa apresenta-las
como presentes preciosos para Vós,
a fim de salvar almas. Amém.

10. Levar a chama do Vosso amor
2011-11-29 15:35:00
Ajudai-nos, querido Jesus, a subirmos sem medo em Vosso Nome,
para carregarmos a chama do Vosso Amor a todas as nações.
Dai a Vossos filhos força para enfrentarem o abuso,
de serem confrontados entre aqueles,
que não são verdadeiros fiéis da Vossa misericórdia. Amém.

11. Impedi o ódio contra os videntes
2011-11-30 20:00:00
Ó Sagrado Coração de Jesus,
por favor, impedi o ódio e a inveja, que existem entre Vossos seguidores,
contra os Vossos verdadeiros videntes, nestes tempos.
Eu rezo para que minha oração seja ouvida por Vós,
que Vossos videntes tenham a força de que precisam,
para proclamarem a Vossa Santíssima Palavra a um mundo descrente. Amém.

12. Para evitar o pecado do orgulho
2011-12-03 19:40:00
Ó Meu Jesus, ajudai-me a evitar o pecado do orgulho,
quando eu falar em Vosso Nome.
Perdoai-me se eu já menosprezei alguém em Vosso Santo Nome.
Ajudai-me a escutar, Jesus, escutar a Vossa Voz,
e enchei-me com o Vosso Espírito Santo,
para que eu possa discernir a Verdade de Vossa Palavra,
quando Vós a proclamardes para a Humanidade. Amém.
Oração
Deus Pai, em Nome de Vosso amado Filho Jesus Cristo,
peço-Vos para abortardes essa abominação,
que pretende controlar Vossos filhos.
Por favor, protegei-nos nestes tempos terríveis,
que possamos encontrar paz e dignidade,
para vivermos as nossas vidas livres do maligno. Amém.

13. Oração
2011-12-11 15:33:00
Ó Pai Celestial, através do Amor de Vosso amado Filho Jesus Cristo,
cuja paixão na Cruz nos salvou do pecado,
por favor, salvai todos aqueles que ainda rejeitam a mão da Misericórdia.

Enchei suas almas, querido Pai, com o Vosso Amor!
Peço-Vos, ó Pai Celestial, ouvi minha oração
e salvai essas almas da eterna condenação.
Através da Vossa misericórdia,
permiti que elas sejam as primeiras
a entrarem na Nova Era de paz na Terra. Amém.

14. Contra guerra nuclear
2011-12-14 19:15:00
Oh Pai Todo-Poderoso, Deus Altíssimo,
por favor, tende piedade de todos os pecadores.
Abri seus corações para aceitarem a salvação
e para receberem uma abundância de graças.
Atendei meus pedidos! Rogo-Vos por minha família.
Que cada um encontre graças em Vosso coração amoroso.
Ó Divino Pai Celestial,
protegei todos os Vossos filhos na Terra contra qualquer guerra nuclear,
ou outros atos, que estão sendo planejados para destruírem os Vossos filhos.
Mantende-nos livres de todo mal e nos protegei-nos!
Iluminai-nos, para que possamos abrir nossos olhos,
ouvir e aceitar a Verdade de nossa salvação,
sem qualquer temor em nossas almas. Amém.

15. Obrigado pelo Dom da Divina Misericórdia
2011-12-19 19:30:00
Ó Meu Pai Celestial,
nós Vos honramos com uma apreciação profunda,
pelo sacrifício que fizestes,
quando nos enviastes o Salvador para o mundo.
Oferecemos-Vos com alegria e ação de graças
a nossa oração em humilde gratidão,
pelo Dom da Divina Misericórdia que Vós dareis a Vossos filhos.
Rogamos-Vos, ó Deus Altíssimo,
para que sejamos dignos
e aceitemos Vossa grande Misericórdia com gratidão. Amém.

16. Para ajudar as almas a permanecerem fortes durante o GRANDE ALERTA
2011-12-31 12:00:00
Ó Meu Jesus,
mantende-me forte durante esta prova da Vossa misericórdia.
Dai-me as graças necessárias para tornar-me pequeno ante Vossos olhos.
Abri meus olhos para a Verdade da Vossa promessa de salvação eterna.
Perdoai-me os meus pecados
e mostrai-me Vosso Amor e a mão da Vossa amizade.
Abraçai-me nos braços da Sagrada Família,
para que possamos todos nos tornar um de novo.
Eu Vós amo, Jesus, e prometo-Vos,
deste dia em diante, vou anunciar a Vossa Santa Palavra,

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

17. Para a Mãe da Salvação (Virgem Maria)
2012-01-01 15:00:00
Ó Imaculado Coração de Maria,
Mãe da Salvação e Medianeira de todas as graças,
Vós que ides participar na salvação da Humanidade
da maldade de Satanás, rogai por nós!
Mãe da Salvação, rezai para que todas as almas possam ser salvas
e aceitem o Amor e a Misericórdia,
mostradas por Vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo,
que vem mais uma vez para salvar a Humanidade,
e para nos dar a chance da salvação eterna. Amém.

18. Salvai o mundo do Anticristo
2012-01-11 15:00:00
Ó querido Jesus, salvai o mundo do Anticristo!
Protegei-nos dos laços ímpios de Satanás!
Salvai os últimos remanescentes da Vossa Igreja do mal!
Dai a todas as Vossas Igrejas a força e a graça necessárias,
para nos defendermos contra as guerras e as perseguições,
planejadas por Satanás e por seu exército de terroristas! Amém.

19. Pelos jovens
2012-01-13 08:00:00
Mãe da Salvação, peço-Vos que rezeis pela misericórdia
das almas jovens que estão em trevas terríveis,
para que elas reconheçam o Vosso amado Filho,
quando Ele vier para redimir toda a Humanidade.
Não deixeis cair uma só alma à beira do caminho.
Não deixeis uma só alma rejeitar a Vossa misericórdia.
Peço-Vos, Mãe, que todas sejam salvas
e peço-Vos que cubrais essas almas com o Vosso Manto Sagrado,
para fornecer a proteção de que necessitam contra o enganador. Amém.

20. Para impedir o Anticristo
2012-01-19 20:30:00
Ó Deus, ó Pai, em Nome de Vosso Filho precioso,
eu Vos peço que impeçais o Anticristo
de enganar as almas dos Vossos filhos!
Peço-Vos, ó Pai todo-poderoso,
impedi-o de infligir terror ao Vossos filhos!
Peço-Vos para impedi-lo de contaminar a Vossa Criação
e peço-Vos também para ter misericórdia daquelas pobres almas,
que são impotentes contra ele.
Ó Pai querido, atendei a minha oração,
e salvai todos os Vossos filhos deste terrível mal. Amém.

21. Ação de graças por este Dom especial (o GRANDE ALERTA)
2012-01-24 16:50:00
Nós Vos louvamos e agradecemos,
ó Deus Santo e Todo-Poderoso, Criador da Humanidade,
pelo amor e compaixão que Vós tendes pela Humanidade.
Agradecemos pelo Dom da salvação,
que é dado aos Vossos pobres filhos.
Rogamos-Vos, ó Senhor, salvai os que seguem o maligno.
E que seus corações estejam abertos para a verdade da vida eterna. Amém.

22. Para o Clero Católico rezar
2012-01-28 22:23:00
Ó Meu amado Jesus,
Mantende-me forte e que a chama do meu amor por Vós
ilumine cada momento do meu dia!
Não permitais que esta chama de amor diminua ou morra!
Não permitais que eu enfraqueça perante a tentação!
Dai-me as graças necessárias para honrar a minha vocação,
a minha devoção, a minha lealdade!
E de defender os ensinamentos da ortodoxa Igreja Católica!
Eu Vos ofereço minha fidelidade em todos os momentos.
Eu me comprometo a lutar em Vosso exército.
Para que a Igreja Católica possa subir novamente em Glória.
Para receber-Vos, querido Jesus, quando voltardes. Amém.

23. Pela segurança do Papa Bento XVI
2012-01-29 22:36:00
Ó Meu Pai Eterno, em nome de Vosso Filho amado, Jesus Cristo,
e o sofrimento que Ele suportou para salvar o mundo do pecado,
peço-Vos agora: protegei o Vosso Santo Vigário, o Papa Bento,
chefe da Vossa Igreja na Terra.
De modo que ele também possa ajudar a salvar os Vossos filhos
e todos os Vossos servos sagrados do flagelo de Satanás
e seu domínio de anjos caídos,
que caminham sobre a Terra para roubar almas.
Ó Pai, protegei o Vosso Papa,
para que Vossos filhos possam ser orientados sobre o verdadeiro caminho
em direção ao Vosso Novo Paraíso na Terra. Amém.

24. Pelo Dom da Absolvição Total (Indulgência Plenária)
2012-01-31 21:30:00
Rezem esta oração durante 7 dias consecutivos e será dado
o Dom da Absolvição Total e o Poder do Espírito Santo:
Ó Meu Jesus, Vós sois a Luz da Terra.
Sois a chama que toca todas as almas.
Vossa misericórdia e amor não conhecem limites.

Não somos dignos do sacrifício que fizestes por Vossa morte na Cruz.
Sabemos que o Vosso Amor por nós é maior que nosso amor para Convosco.
Concedei-nos, Senhor, o Dom da humildade,
para que sejamos merecedores do Vosso Novo Reino.
Enchei-nos com o Espírito Santo,
para que possamos marchar adiante
e levarmos o Vosso exército para proclamar a Verdade da Vossa Santa Palavra
e prepararmos nossos irmãos e irmãs
para a Glória da Vossa Segunda Vinda na Terra.
Nós Vos honramos.
Nós Vos louvamos.
Nós oferecemos nossas vidas, nossas tristezas, nossos sofrimentos
como um presente para Vós, para salvardes as almas.
Nós Vos amamos, Jesus.
Tende misericórdia de todos os Vossos filhos, onde quer que estejam. Amém.

25. Para pedir proteção para todos visionários
2012-02-04 10:09:00
Ó Deus Altíssimo, peço-Vos para oferecerdes proteção
a todos os Vossos santos mensageiros no mundo.
Eu rezo para que eles sejam protegidos contra o ódio dos outros.
Eu peço que a Vossa Palavra Santíssima
se espalhe rapidamente em todo o mundo.
Protegei Vossos mensageiros do abuso, da calúnia
e de todo tipo de mentiras e de perigos.
Protegei suas famílias e envolvei-os com o Espírito Santo
em todos os momentos,
para que as mensagens, que eles dão para o mundo,
sejam recebidas com o coração contrito e humilde. Amém.

26. Rezem o Rosário para ajudar a salvar a sua nação
2012-02-05 13:15:00
Antes da Oração do Rosário:
Rainha do Santo Rosário, viestes a Fátima para revelar aos três pastorinhos os tesouros de graças escondidos no Rosário.
Inspirai meu coração com um amor sincero desta devoção, a fim de que, meditando sobre os mistérios da nossa Redenção,
que são recordados nele, eu possa ser enriquecido por seus frutos e obter a paz para o mundo, pela conversão dos pecadores
e da Rússia e as graças que Vos peço neste Rosário (aqui menciona o pedido). Peço isso para a maior Glória de Deus, por
Vossa própria honra, e para o bem das almas, especialmente para a minha própria. Amém.
O Pai Nosso:
Pai Nosso, que estais no 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; e 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.
A Ave Maria:
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.
Glória ao Pai:
Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém.
Oração a Jesus pedida por Nossa Senhora:
Ó Meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o Céu, e socorrei principalmente aquelas
que mais precisarem da Vossa infinita misericórdia.
Credo:

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,
donde 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.
Salve Rainha:
Salve Rainha! Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve! A vós bradamos, os degredados filhos de Eva. A
vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, Advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a
nós volvei. E, depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre, ó clemente! Ó piedosa! Ó doce sempre
Virgem Maria! Rogai por nós, ó Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo para sempre. Amém.
Após a oração do Rosário:
Ó Deus, cujo Filho Unigênito por Sua vida, morte e ressurreição, adquiriu para nós as recompensas da vida eterna; concedei,
nós Vos suplicamos que meditando nos mistérios do Santíssimo Rosário da Bem-Aventurada Virgem Maria, imitemos o que
contêm e alcancemos o que prometera, por meio do mesmo Cristo, nosso Senhor. Amém.

27. Pela paz no mundo
2012-02-06 20:15:00
Ó Meu Jesus, eu peço misericórdia para os que sofrem por guerras terríveis.
Eu Vos peço para que a paz seja incutida nessas nações torturadas,
que são cegas para a Verdade da Vossa existência.
Por favor, envolvei essas nações com o Poder do Espírito Santo,
para que cessem sua busca de poder sobre as almas inocentes.
Tende misericórdia de todos os Vossos Países,
que são impotentes contra as atrocidades do mal,
que cobrem todo o mundo. Amém.

28. Pela união de todos os filhos de Deus
2012-02-08 20:30:00
Ó Deus, ó Altíssimo,
Nós nos ajoelhamos diante de Vós,
para pedirmos a união de todos os Vossos filhos
na luta para manterem Vossas Igrejas Cristãs na Terra.
Não deixeis que nossas diferenças nos dividam
neste momento de grande apostasia no mundo.
Em nosso amor por Vós, querido Pai,
nós Vos imploramos que nos deis as graças
para amarmo-nos uns aos outros em nome de Vosso Amado Filho,
Nosso Salvador, Jesus Cristo.
Nós Vos adoramos.
Nós Vos amamos.
Unimo-nos para lutarmos com força,
para mantermos Vossas Igrejas Cristãs na Terra,
nas tribulações que teremos que enfrentar nos próximos anos. Amém.

29. Para proteger a prática do Cristianismo
2012-02-12 10:30:00
Ó Meu Senhor Jesus Cristo,
rogo-Vos derramai o Vosso Espírito Santo, acima de tudo em Vossos filhos.
Peço-Vos que perdoeis aqueles, que têm ódio por Vós em suas almas.
Rezo para que os ateus abram seus corações endurecidos
durante Vossa Grande Misericórdia,

e que os Vossos filhos que Vos amam
possam honrar-Vos com dignidade
e se elevem acima de toda perseguição.
Por favor, preenchei todos os Vossos filhos com o Dom do Vosso Espírito,
para que se levantem com coragem
e possam levar Vosso exército para a batalha final contra Satanás,
seus demônios e todas aquelas almas,
que são escravas de suas falsas promessas. Amém.

30. Para ajudar a diluir o terror, evitar a guerra, fome e a perseguição religiosa
2012-02-14 18:00:00
A oração a Mim, vosso Pai, deve agora ser incluída em vossas orações diárias:
Meu Pai Eterno,
Deus, Criador do Universo,
Em nome de Vosso Filho precioso,
peço-Vos que nos façais amar-Vos mais.
Ajudai-nos a sermos corajosos, destemidos e fortes em face da adversidade!
Aceitai os nossos sacrifícios, os sofrimentos e as provas como um dom,
ante Vosso trono, para salvardes Vossos filhos na Terra!
Amolecei os corações das almas sujas!
Abri seus olhos para a Verdade do Vosso Amor!
Para que elas possam juntar-se com todos os Vossos filhos
no Paraíso na Terra, que Vós criastes amorosamente para nós
de acordo com Vossa Divina Vontade. Amém.

31. Para impedir os líderes europeus de provocar sofrimentos terríveis às pessoas inocentes
2012-02-16 20:00:00
Ó Meu Jesus, que a minha oração invoque o Vosso Santo Espírito,
para descer sobre estes líderes,
movidos pela luxúria, pela avareza, pela ganância e pelo orgulho.
Para impedir a perseguição aos Vossos filhos inocentes.
Peço-Vos que cesseis a fome, a pobreza e as guerras,
que devoram Vossos filhos.
Eu rezo para que os líderes europeus
abram seus corações para a Verdade do Vosso Amor. Amém.

32. Pela Irlanda
2012-02-17 15:30:00
Ó Mãe da Salvação, rezai por Vossos filhos na Irlanda,
para evitar que o ato perverso do aborto seja infligido sobre nós.
Protegei esta santa nação
de afundar ainda mais no desespero da escuridão, que cobre o País!
Livrai-nos do mal, que quer destruir os Vossos filhos ainda por nascer!
Rezai para que os líderes tenham a coragem de ouvir aqueles
que amam Vosso Filho!
E que eles sigam os ensinamentos de Nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.

33. Para reconhecer Meu Selo e aceitá-lo com amor, alegria e gratidão
2012-02-20 00:20:00
Ó Meu Deus, Meu amoroso Pai,
aceito com amor e gratidão Vosso Selo Divino de proteção.
Vossa Divindade engloba meu corpo e a minha alma para a eternidade.
Eu me curvo em humilde gratidão e ofereço-Vos o meu profundo amor
e lealdade para Convosco, meu amado Pai.
Eu Vos imploro:
protegei a mim e aos meus entes queridos com este Selo especial,
e eu prometo minha vida a Vosso serviço para todo o sempre.
Eu Vos amo, querido Pai!
Eu vou consolar-Vos nestes tempos, querido Pai.
Eu ofereço o Corpo, o Sangue, a Alma e a Divindade
de Vosso Filho muito amado
em expiação pelos pecados do mundo
e para a salvação de todos os Vossos filhos. Amém.

34. Em preparação para a Semana Santa e a Páscoa
2012-02-22 19:00:00
Ó Meu Jesus, ajudai-me na minha própria maneira pequena,
para imitar Vossa vida de sacrifício,
a fim de salvar a Humanidade.
Permiti-me oferecer-Vos o jejum um dia por semana ao longo da Quaresma, para salvar toda a Humanidade,
para que ela possa entrar nos Portões do Novo Paraíso na Terra.
Eu Vos ofereço, caro Jesus,
o meu sacrifício com amor e alegria em meu coração,
para mostrar-Vos a extensão do meu amor.
Através deste sacrifício,
eu Vos imploro pela salvação de cada alma
que possa ter caído em desgraça. Amém.

35. Pelas almas para entrarem no Paraíso
2012-03-01 19:55:00
Ó Meu Jesus, ajudai-me a ajudar-Vos
a salvar os restantes dos Vossos filhos na Terra!
Eu rezo para que Vós, através da Vossa misericórdia,
salveis as almas do espírito das trevas!
Aceitai minhas provações, meus sofrimentos e as tristezas desta vida,
para salvar as almas do fogo do inferno!
Enchei-me com as graças de Vos oferecer estes sofrimentos
com amor e alegria em meu coração,
para que possamos todos unirmo-nos como um
no amor à Santíssima Trindade
e vivermos Convosco, no Paraíso, como uma santa família. Amém.

36. Ajudai-me a honrar o Deus verdadeiro
2012-03-07 15:40:00
Jesus, ajudai-me, pois estou perdido e confuso.

Eu não conheço a Verdade sobre a vida após a morte.
Perdoai-me se eu Vos ofendi,
honrando os falsos deuses, que não são o verdadeiro Deus.
Salvai-me e ajudai-me a ver a Verdade com clareza
e salvai-me da escuridão da minha alma.
Ajudai-me a vir para a Luz da Vossa Misericórdia. Amém.

37. Pela unificação de todos os filhos de Deus
2012-03-14 15:30:00
O querido Jesus, uni todos os Vossos amados seguidores no amor!
Para que possamos difundir a Verdade de Vossa promessa,
para a salvação eterna em todo o mundo.
Rezamos para que essas almas tíbias,
que têm medo de se oferecerem a Vós em mente, corpo e alma,
deixem cair sua armadura de orgulho
e abram seus corações para o Amor,
e se tornem parte de Vossa santa família na Terra.
Abraçai todas aquelas almas perdidas, querido Jesus!
E permiti que o nosso amor, com os irmãos e irmãs,
as levante do deserto e as leve conosco,
para o Seio, o Amor e a Luz da Santíssima Trindade.
Nós colocamos toda a nossa esperança,
confiança e amor em Vossas Santas Mãos.
Nós Vos imploramos: aumentai a nossa devoção,
para que possamos ajudar-Vos a salvar mais almas. Amém.

38. Para garantir que os santos Sacerdotes de Deus não caiam
2012-03-20 20:30:00
Ó Mãe Santíssima da Salvação,
por favor, rezai para a Igreja Católica nestes tempos difíceis
e para o nosso amado Papa Bento XVI, para aliviar o seu sofrimento.
Pedimos-Vos, Mãe da Salvação,
para cobrirdes os servos sagrados de Deus com o manto sagrado,
para que assim a eles sejam dadas as graças
de serem fortes, leais e corajosos
durante as tribulações que enfrentarão.
Rezai também para que eles cuidem do seus rebanhos
de acordo com os verdadeiros ensinamentos da Igreja Católica.
Ó, Santa Mãe de Deus, dai a nós, Vossa Igreja remanescente na Terra,
o Dom da Liderança,
para que possamos ajudar a guiar as almas para o Reino de Vosso Filho.
Pedimos-Vos, Mãe da Salvação,
para manterdes o Enganador à distância dos seguidores de Vosso Filho,
em Sua busca para salvaguardar suas almas,
de modo que eles estejam aptos
a entrar pelas portas do Novo Paraíso na Terra. Amém.

39. Para ajudar a preparar as almas para a Segunda Vinda de Jesus

2012-03-21 20:30:00
Ó Jesus, Meu amado Salvador,
peço-Vos que me envolvais com Vosso Espírito Santo,
para que eu possa falar com autoridade Vossa Palavra Santíssima,
para preparar todos os filhos de Deus, para a Vossa Segunda Vinda.
Rogo-Vos, Senhor Jesus, por todas as graças de que eu preciso,
para que eu possa chegar a todas as crenças, credos e nacionalidades,
onde quer que eu vá.
Ajudai-me a falar com a Vossa língua,
a acalmar as pobres almas com Vossos lábios,
e a amar todas as almas com o Amor Divino especial,
que derramais do Vosso Sagrado Coração.
Ajudai-me a salvar as almas tão perto do Vosso coração
e permiti-me consolar-Vos, querido Jesus,
quando almas perdidas continuarem a rejeitar Vossa Misericórdia.
Jesus, eu não sou nada sem Vós, mas com Vossa generosa ajuda
vou lutar em Vosso Nome e ajudar a salvar toda a Humanidade. Amém.

40. Pelo Clero, para preparar as almas para a Segunda Vinda
2012-03-24 11:45:00
Ó Meu Jesus,
eu sou apenas um servo humilde e preciso de Vós para me guiar,
para que eu possa preparar as almas para a Vossa Segunda Vinda Gloriosa.
Ajudai-me a converter as almas e prepará-las
de acordo com a Vossa Santa Vontade,
para que elas estejam aptas para entrar no Novo Céu e na Nova Terra,
que prometestes para toda a Humanidade
através da Vossa morte na Cruz.
Dai-me as graças de que eu preciso,
para que eu possa transmitir a Vossa Palavra para as almas sedentas
e que eu nunca abandone o meu dever para Convosco, querido Jesus,
a quem prometi a minha lealdade através do meu Sagrado Voto. Amém.

41. Pelas almas dos não-crentes
2012-03-25 15:30:00
Ó Meu Jesus, ajudai Vossos pobres filhos,
que são cegos à Vossa promessa de salvação!
Rogo-Vos, com a ajuda de minhas orações e sofrimentos,
para que abrais os olhos dos não-crentes,
para que eles possam ver Vosso terno amor
e corram para Vossos Braços Sagrados para terem proteção.
Ajudai-os a ver a Verdade e a pedir perdão de todos os seus pecados,
para que eles possam ser salvos
e sejam os primeiros a entrar nos Portais do Novo Paraíso.
Eu rezo por essas pobres almas, incluindo homens, mulheres e crianças,
e peço-Vos: absolvei-os de seus pecados. Amém.

42. Para impedir a moeda mundial

2012-03-27 18:00:00
Ó Deus Altíssimo, eu Vos ofereço o meu presente de jejum,
para que pareis o cerco do mal no mundo,
que está sendo planejado para causar fome no meu País,
sem os alimentos, incluindo o pão da vida.
Aceitai a minha oferta e escutai as minhas súplicas pelas outras nações,
para impedir o sofrimento que está sendo planejado pelo Anticristo.
Salvai-nos, querido Senhor, dessa maldade e protegei a nossa fé,
para que possamos honrar-Vos com a liberdade de que precisamos
para amar-Vos e adorar-Vos para sempre e eternamente. Amém.

43. Para salvar as almas durante o GRANDE ALERTA
2012-04-03 20:00:00
Ó Deus, Pai Todo-Poderoso,
em Nome de Vosso amado Filho, Jesus Cristo,
e em comemoração da Sua morte na Cruz,
para salvar-nos dos nossos pecados,
peço-Vos para salvardes as almas, que não podem salvar-se a si mesmas,
e que podem morrer em pecado mortal durante o GRANDE ALERTA.
Em expiação pelos sofrimentos do Vosso Filho amado,
peço-Vos que perdoeis aqueles, que são incapazes de buscar a Redenção,
porque eles não vão viver o suficiente para pedirem a Jesus, Vosso Filho,
Misericórdia para libertá-los dos pecados. Amém.

44. Pela força para defender a fé contra o Falso Profeta
2012-04-12 11:27:00
Querido Jesus, dai-me força para me concentrar em Vossos ensinamentos
e anunciar Vossa Santa Palavra em todos os momentos.
Nunca permitais que eu seja tentado a idolatrar o Falso Profeta,
que vai tentar apresentar-se como sendo Vós!
Mantende forte o meu amor por Vós!
Dai-me as graças do discernimento,
para que eu nunca negue a Verdade contida na Bíblia Sagrada,
não importa quantas mentiras me sejam apresentadas,
para me encorajar a virar as costas à Vossa verdadeira Palavra. Amém.

45. Para vencer os pensamentos negativos
2012-04-17 20:15:00
Ó Jesus, eu Vos conheço muito pouco.
Mas, por favor, ajudai-me a abrir o meu coração
para Vos permitir adentrar em minha alma,
para que assim eu possa ser curado por Vós,
consolai-me e enchei-me com Vossa paz.
Ajudai-me a sentir alegria e a vencer todos os pensamentos negativos
e a aprender a maneira de saber como agradar-Vos,
para que eu possa entrar em Vosso Novo Paraíso,
onde eu possa viver uma vida de amor, de alegria e de maravilhas Convosco,
por todos os séculos dos séculos. Amém.

46. Livrai-me das amarras de Satanás
2012-04-20 15:45:00
Ó Jesus, eu estou perdido.
Estou confuso e me sinto como um prisioneiro,
preso em uma teia, da qual não posso escapar.
Jesus, eu confio em Vós, vinde em meu auxílio
e libertai-me das cadeias de Satanás e de seus demônios.
Ajudai-me, pois estou perdido.
Preciso do Vosso amor, para me dar a força,
para acreditar e confiar em Vós,
para que eu possa ser salvo deste mal, e ver a Luz,
e encontrar, enfim, o amor, a paz e a felicidade. Amém.

47. Reacender o seu amor por Jesus
2012-04-22 10:00:00
Ó Mãe Santíssima, Mãe da Salvação para o mundo inteiro,
rezai para que o meu amor por Jesus possa ser reaceso.
Ajudai-me a sentir a chama do Vosso amor,
para que Ele preencha a minha alma.
Ajudai-me a amar mais Jesus!
Rezai para que a minha fé, o meu amor
e a minha devoção por Ele se tornem mais fortes.
Dissipai quaisquer dúvidas, que me atormentam,
e ajudai-me a ver claramente a Luz Divina da Verdade,
que irradia a partir do Vosso amado Filho,
o Salvador de toda a Humanidade. Amém.

48. Pela graça para proclamar a Segunda Vinda de Cristo
2012-04-22 15:30:00
Ó Meu Jesus,
concedei-me a graça de proclamar Vossa Sagrada Palavra,
para toda a Humanidade,
para que as almas possam ser salvas.
Derramai o Vosso Espírito Santo sobre mim, Vosso humilde servo,
para que a Vossa Santa Palavra seja ouvida e aceita,
especialmente por aquelas almas,
que mais precisam da Vossa misericórdia.
Ajudai-me a honrar a Vossa Santa Vontade, em todos os momentos,
e nunca insultar ou condenar aqueles,
que recusam a Vossa Mão de Misericórdia. Amém.

49. Promessa de lealdade para o Clero Cristão
2012-04-24 19:45:00
Ó Jesus, eu sou Vosso humilde servo.
Eu prometo meu amor e lealdade para Convosco.
Peço-Vos que me deis um sinal da Vossa chamada.

Ajudai-me a abrir os meus olhos e testemunhar a Vossa promessa.
Abençoai-me com a graça do Espírito Santo,
para que eu não seja enganado por aqueles,
que afirmam virem em Vosso nome, mas que não falam a Verdade.
Mostrai-me a Verdade!
Permiti-me sentir Vosso amor,
para que eu possa cumprir Vossa Santíssima Vontade.
Peço-Vos com um coração humilde, para me mostrardes o caminho
em que posso ajudar-Vos a salvar as almas da Humanidade. Amém.

50. Jesus, ensinai-me a conhecer-Vos
2012-04-30 17:45:00
Ó caríssimo Jesus, ensinai-me a conhecer-Vos!
Perdoai-me por não falar Convosco até agora!
Ajudai-me encontrar a paz nesta vida
e mostrai-me a Verdade da vida eterna!
Acalmai meu coração!
Facilitai minhas preocupações!
Dai-me a paz!
Abro-Vos agora o meu coração,
para que Vós possais preencher a minha alma com Vosso amor! Amém.

51. Pelo Dom do Espírito Santo
2012-05-04 21:05:00
Ó, vinde, Espírito Santo!
Despejai Vossos Dons de Sabedoria, de Amor e de Conhecimento
sobre minha humilde alma!
Enchei-me com a Luz da Verdade,
para que eu possa discernir a Verdade de Deus
das mentiras espalhadas por Satanás e por seus anjos!
Ajudai-me a agarrar a tocha e a espalhar
a chama da compreensão entre todos aqueles,
que eu encontro, através de Cristo, Nosso Senhor, Amém.

52. Oração ao Pai
2012-05-08 12:30:00
Meu querido Pai,
em nome de Vosso precioso Filho
e em memória da Sua Paixão na Cruz, eu Vos chamo, ó Deus Altíssimo,
Criador do Mundo,
e que segurais a nossa salvação em Vossas Santas Mãos,
abraçai todos os Vossos filhos,
incluindo aqueles, que não Vos conhecem,
e aqueles que Vos conhecem, mas olham para o outro lado.
Perdoai-nos os nossos pecados e salvai-nos
da perseguição de Satanás e do seu exército!
Levai-nos em Vossos Braços e enchei-nos com a esperança
de que precisamos, para vermos o caminho da Verdade. Amém.

53. Pela Igreja Católica
2012-05-10 15:45:00
Ó Deus, ó Pai, em nome do Vosso amado Filho,
peço-Vos que me deis as forças e as graças necessárias,
para ajudar os sacerdotes a suportarem a perseguição que sofrem.
Ajudai-os a aderirem à Verdade dos ensinamentos
do Vosso Filho, Jesus Cristo,
e a nunca desistirem, enfraquecerem ou apresentarem inverdades
sobre a existência da Santíssima Eucaristia. Amém.

54. Para diluir o impacto da 3° Guerra Mundial
2012-05-16 03:10:00
Ó Pai Celestial, em nome do Vosso Amado Filho, Jesus Cristo,
que sofreu muito por causa dos pecados da Humanidade,
por favor, ajudai-nos nestes tempos difíceis, que enfrentamos!
Ajudai-nos a sobreviver à perseguição,
que está sendo planejada pelos governantes gananciosos,
e por aqueles que querem destruir Vossas Igrejas e Vossos filhos!
Nós Vos imploramos, querido Pai,
ajudai-nos a alimentar as nossas famílias
e a salvar as vidas daqueles,
que vão ser forçados a uma guerra contra a sua vontade!
Nós Vós amamos, querido Pai!
Pedimos-Vos que nos ajudeis no momento da necessidade!
Salvai-nos das garras do Anticristo!
Ajudai-nos a sobreviver à sua marca, a Marca da Besta,
por nos recusarmos a aceitá-la!
Ajudai àqueles, que Vos amam,
a permanecerem fiéis à Vossa Santa Palavra, em todos os momentos.
Que recebamos de Vós as graças
para sobrevivermos no corpo e na alma. Amém.

55. Para preparar-se para o GRANDE ALERTA
2012-05-21 20:15:00
Ó meu querido Jesus,
por favor, abri os corações de todos os filhos de Deus,
para o Dom da Vossa Grande Misericórdia!
Ajudai-os a aceitar 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 se tornar parte do Vosso Reino Glorioso.
Amém.

56. Para os padres rezarem, em busca da proteção para a Eucaristia
2012-05-26 16:00:00
Ó Querido Pai, em nome do Vosso precioso Filho,

que se sacrificou na Cruz por toda a Humanidade,
ajudai-me a permanecer fiel à Verdade!
Cobri-me com o preciosíssimo Sangue de Vosso Filho
e dai-me as graças para continuar a servi-Lo na fé,
na confiança e na honra, para o resto do Meu ministério!
Nunca me deixeis desviar do verdadeiro significado do sacrifício
da Santa Missa ou da apresentação da Sagrada Eucaristia para Vossos filhos!
Dai-me a força para representá-Lo e alimentar o Vosso rebanho,
na maneira que deve ser alimentado com o Corpo, Sangue,
Alma e Divindade de Vosso Filho, Jesus Cristo, o Salvador da Humanidade. Amém.

57. Pelo Clero – Jesus, deixai-me ouvir o Vosso chamado!
2012-05-28 20:45:00
Ó meu querido Jesus,
abri meus ouvidos para o som da Vossa Voz!
Abri o meu coração ao Vosso chamado amoroso!
Preenchei minha alma com o Espírito Santo,
para que eu possa reconhecer-Vos neste momento.
Eu ofereço minha humilde devoção para tudo o que Vós me pedis.
Ajudai-me a discernir a Verdade,
a levantar-me e a responder e a seguir a Vossa Voz,
para que eu possa ajudar-Vos a salvar as almas de toda a Humanidade,
Vossa Vontade é o meu comando.
Dai-me a coragem para deixar-Vos guiar-me!
Para que eu possa pegar a armadura necessária,
para levar a Vossa Igreja em direção ao Vosso Novo Reino. Amém.

58. Cruzada de Conversão
2012-05-31 21:00:00
Ó querido Jesus, eu Vos chamo para abraçardes todos os filhos de Deus
e cobri-los com Vosso Preciosíssimo Sangue!
Que cada gota do Vosso Sangue envolva cada alma,
para protegê-la do mal!
Abri os corações de todos, especialmente das almas endurecidas
e daqueles, que Vos conhecem,
mas que são manchados com o pecado do orgulho,
para caírem e implorarem que a Luz do Vosso Amor possa inundar suas almas!
Abri seus olhos para verem a Verdade,
para que a aurora da Vossa Divina Misericórdia se derrame sobre eles,
para que sejam cobertos com os raios da Vossa Misericórdia.
Convertei todas as almas através das graças,
que eu Vos peço agora, querido Jesus!
(intenção pessoal aqui)
Peço-Vos misericórdia e ofereço-Vos um dia de jejum
toda semana neste mês,
em expiação por todos os pecados. Amém.

59. A promessa da fidelidade à Vontade Divina

2012-06-13 16:00:00
Ó Deus Altíssimo, ó Pai Celestial,
eu Vos prometo minha firme lealdade em honrar-Vos e obedecer-Vos
em todas as coisas segundo Vossa Divina Vontade na Terra.
Através do Sangue Sagrado de Vosso único Filho amado,
o verdadeiro Messias,
eu Vos ofereço minha mente, meu corpo e minha alma
em nome de todas as almas,
para que possamos nos unir como um no Vosso Reino Celestial que vem,
para que a Vossa Divina Vontade seja feita na Terra como no Céu. Amém.

60. Pela conversão das famílias durante o GRANDE ALERTA
2012-06-14 18:15:00
Ó querido e doce Jesus,
eu imploro Vossa misericórdia pelas almas da minha família
(Nomeá-las aqui)
Eu Vos ofereço meus sofrimentos, minhas aflições e minhas orações
para salvardes suas almas do espírito das trevas.
Não deixeis nenhum destes Vossos filhos denunciar-Vos
ou rejeitar a Vossa mão de misericórdia!
Abri seus corações para se entrelaçarem com Vosso Sagrado Coração,
para que possam buscar o perdão necessário,
para salvá-los do fogo do inferno.
Dai-lhes a chance de se reconciliarem,
para que se convertam
com os raios da Vossa Divina Misericórdia. Amém.

61. Para evitar o Controle Mundial
2012-06-17 20:15:00
Ó querido Pai Celestial,
em memória da Crucificação do Vosso amado Filho, Jesus Cristo,
eu Vos imploro para nos protegerdes da Crucificação,
que está sendo planejada pelo Anticristo e por seus seguidores,
para destruir Vossos filhos.
Dai-nos as graças de que necessitamos para recusarmos a Marca da Besta
e concedei-nos a ajuda de que precisamos para combater o mal no mundo,
espalhado por aqueles, que seguem o caminho de Satanás!
Nós Vos imploramos, querido Pai, protegei todos os Vossos filhos
nestes tempos terríveis e fazei-nos fortes o suficiente
para nos levantarmos e proclamarmos a Vossa Santa Palavra
em todos os momentos. Amém.

62. Pelos pecadores perdidos e desamparados
2012-06-21 09:20:00
Ó Jesus, ajudai-me, porque sou um pecador perdido,
desamparado e na escuridão.
Eu sou fraco e não tenho coragem de procurar-Vos.
Dai-me força para chamar-Vos agora,

para que eu possa romper com a escuridão dentro da minha alma.
Trazei-me na Vossa Luz, querido Jesus, perdoai-me!
Ajudai-me a tornar-me completo de novo e levai-me para o Vosso amor,
para a Vossa paz e para a Vida Eterna!
Eu confio em Vós completamente e peço-Vos: levai-me de corpo, mente e alma!
Eu me rendo à Vossa Divina Misericórdia. Amém.

63. Guardai-me nesta jornada
2012-06-29 16:12:00
Minha amada Mãe da Salvação, peço-Vos que rezeis,
para que me seja dado o alimento da vida,
para me preservar nesta jornada,
para ajudar a salvar todos os filhos de Deus!
Por favor, ajudai a todos aqueles,
que estão sendo enganados por falsos ídolos e falsos deuses,
a abrirem os seus olhos para a Verdade da morte do Vosso Filho na Cruz,
para salvar a cada um dos filhos de Deus e trazer a cada um a Vida Eterna.
Amém.

64. Salvai meus irmãos e irmãs
2012-07-04 12:50:00
Ó meu querido Salvador Jesus Cristo,
aceitai meu presente de orações e sacrifícios
para ajudar a salvar meus irmãos e irmãs
da prisão das trevas em que eles estão!
Permiti-me ajudar a salvar as suas almas!
Peço-Vos que os perdoeis de seus pecados
e peço-Vos que inundeis suas almas com o Espírito Santo
de modo que eles corram para Vossos braços como refúgio,
de que eles precisam tão desesperadamente,
antes de se perderem para sempre!
Eu ofereço-Vos meu presente de rendição para essas almas,
em humilde servidão e ação de graças. Amém.

65. Por aqueles em pecado mortal
2012-07-09 23:00:00
Ó querido Jesus, Salvador da Humanidade,
através da Vossa Divina Misericórdia
peço clemência para todas as pobres almas em pecado,
que podem ser levadas desta Terra durante o GRANDE ALERTA.
Perdoai seus pecados e, em memória da Vossa Paixão,
eu Vos imploro: concedei-me este favor especial,
em expiação dos seus pecados.
Eu me ofereço a Vós em mente, corpo e alma como uma penitência
para salvar suas almas e para trazê-las à vida eterna. Amém.

66. Pelo Clero: Ajudai-me a permanecer fiel à Vossa Palavra Santíssima

2012-07-16 15:15:00
Ó querido Jesus, ajudai-me a permanecer fiel à Vossa Palavra Santíssima
em todos os momentos!
Dai-me a força para defender a Verdade da Vossa Igreja
em face da adversidade!
Enchei-me com a graça de administrar os Santos Sacramentos
na maneira em que Vós nos ensinastes!
Ajudai-me a alimentar a Vossa Igreja com o Pão da Vida
e a permanecer fiel a Vós,
mesmo quando eu for proibido de fazê-lo!
Livrai-me da cadeia de enganos que eu possa enfrentar,
a fim de proclamar a verdadeira Palavra de Deus!
Cobri todos os Vossos servos sagrados com Vosso precioso Sangue,
neste momento, para que possamos permanecer corajosos,
leais e firmes em nossa fidelidade a Vós,
nosso amado Salvador, Jesus Cristo. Amém.

67. Mantende os meus filhos a salvo do Rei das mentiras
2012-07-17 16:00:00
Por favor, querido Jesus, eu peço-Vos que mantenhais meus filhos
a salvo do Rei das mentiras.
Eu consagro estas crianças (nomeá-las aqui)
ao Vosso Sagrado Coração e peço-Vos que,
através do manto do Vosso Preciosíssimo Sangue, ilumineis suas almas
e as leveis de forma segura em Vossos Braços amorosos,
de modo que elas possam ser protegidas contra todos os danos.
Peço-Vos que abrais seus corações
e que inundeis suas almas com o Vosso Espírito Santo,
durante a Iluminação da Consciência (o GRANDE ALERTA),
para que elas sejam purificadas de todas as iniquidades. Amém.

68. Protegei-me da influência de Satanás
2012-07-23 16:36:00
Mãe de Deus, Mãe da Salvação,
cobri-me com Vosso manto mais sagrado e protegei minha família
da influência de Satanás e de seus anjos caídos!
Ajudai-me a confiar na Divina Misericórdia do Vosso amado Filho, Jesus Cristo,
em todos os momentos!
Sustentai-me no meu amor por Ele
e jamais me permitais vaguear longe da Verdade dos ensinamentos Dele,
não importa quantas tentações sejam colocados diante de mim. Amém.

69. Oração a Deus Pai, para aceitar Sua Vontade Divina
2012-07-26 23:55:00
Deus Pai Todo-Poderoso, eu aceito a Vossa Vontade Divina.
Ajudai Vossos filhos a aceitá-la.
Não permitais que Satanás negue o direito de Vossos filhos,
à herança do seu Pai!

Nunca nos deixeis desistir da luta para a nossa herança no Paraíso!
Ouvi nossas súplicas para banir Satanás e seus anjos caídos!
Peço-Vos, querido Pai, limpai a Terra com a Vossa misericórdia
e cobri-nos com Vosso Espírito Santo!
Levai-nos a formar o Vosso exército mais Santo,
carregado com o poder de banir a Besta para sempre. Amém.

70. Pelo Clero, para permanecer firme e fiel à Sagrada Palavra de Deus
2012-07-30 01:00:00
Ó querido Jesus, ajudai Vossos servos sagrados
a reconhecerem o cisma que se desenrola dentro da Igreja!
Ajudai Vossos servos sagrados
a permanecerem firmes e fiéis à Vossa Santa Palavra!
Nunca deixeis ambições mundanas nublarem seu puro amor por Vós!
Dai-lhes as graças para permanecerem puros e humildes diante de Vós
e que honrem Vossa Presença na Santíssima Eucaristia!
Ajudai e orientai a todos aqueles servos sagrados,
que são mornos em seu amor por Vós,
e reacendei o fogo do Espírito Santo em suas almas!
Ajudai-os a reconhecerem a tentação, colocada diante deles,
para distraí-los!
Abri seus olhos, para que eles possam ver a Verdade
em todos os momentos!
Abençoai-os neste momento, querido Jesus,
e cobri-os com Vosso Precioso Sangue,
para mantê-los seguros de danos.
Dai-lhes a força para resistirem à sedução de Satanás,
se eles se distraírem pelo fascínio de negar a existência do pecado!
Amém.

71. Para nos salvar da perseguição
2012-07-31 20:00:00
Ó Jesus, salvai os filhos de Deus do Anticristo!
Protegei-nos de seus planos de controlar a Terra!
Senhor, salvai-nos da perseguição!
Protegei as almas escuras da influencia do Anticristo,
de modo que elas possam se converter ante Vossos olhos!
Ajudai-nos em nossa fraqueza!
Fortalecei-nos em espírito, para levantarmos e levarmos os outros,
porque marchamos em Vosso exército até os Portões do Paraíso.
Eu preciso de Vós, querido Jesus!
Eu Vos amo, querido Jesus!
Eu glorifico Vossa presença na Terra.
Eu quero fugir da escuridão.
Eu Vos adoro e me entrego de corpo e espírito,
para que Vós possais me revelar a Verdade de Vossa presença,
para que eu possa confiar sempre em Vossa Misericórdia
em todos os momentos. Amém.

72. A oração dos discípulos
2012-08-07 18:34:00
Querido Jesus, eu estou pronto para espalhar a Vossa Santa Palavra.
Dai-me a coragem, a força e o conhecimento para propagar a Verdade,
para que muitas almas possam ser trazidas a Vós.
Levai-me no Vosso Coração Sagrado e cobri-me
com o Vosso Preciosíssimo Sangue,
de modo que eu seja cheio de graças, para espalhar a conversão,
para a salvação de todos os filhos de Deus em todas as partes do mundo,
não importa qual seja seu credo.
Eu confio em Vós sempre.
Sou Vosso discípulo amado. Amém.

73. Pelas almas dos jovens e crianças
2012-08-16 03:15:00
Ó Jesus, ajudai-me a salvar as almas dos jovens de todo o mundo!
Por Vossa graça, ajudai-os a ver a Verdade da Vossa existência!
Trazei-os para Vosso Sagrado Coração
e abri-lhes os olhos para o Vosso Amor e Misericórdia!
Salvai-os do fogo do inferno através das minhas orações
e tende misericórdia de suas almas. Amém.

74. Pelo Dom do Discernimento
2012-08-22 09:18:00
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 meu coração e ensinai-me a me render em corpo, mente e alma.
Livrai-me do pecado do orgulho e rezai,
para que eu seja perdoado de todos os pecados do passado,
de modo que a minha alma seja purificada e que eu seja curado,
para que eu possa receber o Dom do Espírito Santo.
Agradeço-Vos, Mãe da Salvação, por Vossa intercessão
e aguardo com amor em meu coração por este Dom,
que eu anseio com alegria. Amém.

75. Eu ofereço minha dor a Vós, querido Jesus
2012-09-04 11:05:00
Jesus, eu ofereço a minha dor e o meu sofrimento
por aquilo que sofrestes durante Vossa agonia no Calvário.
Cada insulto que eu suportar, eu Vo-lo ofereço.
Cada abuso e ataque verbal que eu sofrer,
eu os ofereço em homenagem à Vossa Coroação de Espinhos.
Cada crítica injusta a mim,

eu a ofereço em honra da Vossa humilhação diante de Pilatos.
Cada tormento físico que eu suportar nas mãos de outras pessoas,
eu o ofereço em homenagem à Vossa Flagelação na coluna.
Cada insulto que eu suportar,
eu o ofereço em honra da terrível tortura física,
que sofrestes durante a coroação de espinhos,
quando arrancaram Vosso olho.
Porque cada vez que eu Vos imito,
transmito Vossos ensinamentos
e quando sou zombado em Vosso Nome,
quero ajudar-Vos no caminho para o Calvário.
Ajudai-me a livrar-me do orgulho
e a nunca ter medo de admitir que eu Vos amo, querido Jesus!
E, quando tudo parecer sem esperança na minha vida, querido Jesus,
ajudai-me a ser corajoso por lembrar como, voluntariamente,
permitistes ser crucificado de forma vil e cruel.
Ajudai-me a levantar-me e ser contado como um verdadeiro Cristão,
um verdadeiro soldado em Vosso exército,
humilde e contrito em meu coração,
em lembrança do sacrifício que fizestes por mim.
Segurai a minha mão, querido Jesus,
e mostrai-me como meu próprio sofrimento pode inspirar outros
a se juntarem ao Vosso exército com almas afins que Vos amam.
Ajudai-me a aceitar o sofrimento e a Vo-lo oferecer
como um presente para salvar almas na batalha final contra a tirania do maligno. Amém.

76. A oração para os ateus
2012-09-10 18:00:00
Jesus, ajudai-me a aceitar o Amor de Deus
como está sendo mostrado para Mim!
Abri os meus olhos, a minha mente, o meu coração e a minha alma
para que Eu possa ser salvo!
Ajudai-me a acreditar, preenchendo o meu coração com o Vosso amor!
Abraçai-me e salvai-me do tormento da dúvida. Amém.

77. Pela Grã-Bretanha
2012-09-17 21:15:00
Ó Pai Celestial, Deus, Criador dos homens,
por favor, ouvi a minha oração!
Suplico-Vos para salvardes a Grã-Bretanha das garras do mal e da ditadura.
Eu peço que Vós unais a todos nós, de todas as religiões,
credos e cores, como uma família diante de Vós!
Dai-nos a força para unirmo-nos em desafio a todas as leis introduzidas
para proibir Vossos ensinamentos!
Dai-nos a força e a coragem de nunca Vos abandonarmos
para ajudarmos a salvar todos os Vossos filhos por meio de nossas orações.
Trazei todos os meus irmãos e irmãs em união,
para homenagearem Vossa promessa de levar-nos à vida eterna
e à entrada para o Vosso Paraíso. Amém.

78. Salvai-me do Mal
2012-09-25 12:50:00
Ó Jesus, protegei-me do poder de Satanás!
Levai-me para o Vosso coração,
porque eu me liberto toda minha fidelidade a ele e a seus maus caminhos.
Eu entrego a minha vontade e venho diante de Vós
com meus joelhos dobrados e com um coração humilde e contrito.
Eu deixo a minha vida em Vossos Santos Braços.
Salvai-me do mal!
Libertai-me e levai-me para o Vosso porto seguro de proteção,
agora e para sempre. Amém.

79. Por 2 bilhões de almas perdidas
2012-09-27 09:00:00
Ó querido Jesus,
eu Vos imploro: derramai Vossa Misericórdia sobre as almas perdidas!
Perdoai-lhes a rejeição a Vós
e usai a minha oração e o meu sofrimento
para que possais, por meio de Vossa misericórdia,
derramar sobre elas as Graças de que necessitam,
para santificar as suas almas.
Peço o Dom de clemência para suas almas.
Eu peço para abrirdes seus corações,
para que elas venham para Vós e Vos peçam
para preenchê-las com o Espírito Santo,
para que possam aceitar a Verdade do Vosso Amor e viver Convosco
e com toda a família de Deus, para sempre. Amém.

80. Pelas almas daqueles, que cometeram assassinato
2012-10-14 18:10:00
Ó querido Jesus,
eu imploro por misericórdia para aqueles, que cometem assassinato.
Peço clemência para aqueles em pecado mortal.
Eu ofereço o meu próprio sofrimento e dificuldades a Vós,
para que possais abrir Vosso coração,
e perdoar os pecados deles.
Eu peço que cubrais todas as pessoas
com más intenções em suas almas
com Vosso Precioso Sangue,
para que possam ser purificadas das suas iniquidades. Amém.

81. Pelo Dom da Sagrada Comunhão
2012-10-19 09:06:00
Ó Hóstia Celestial,
enchei o meu corpo com o alimento de que necessito!
Preenchei minha alma com a Presença Divina de Jesus Cristo!

Dai-me a graça de cumprir a Santa Vontade de Deus!
Enchei-me com a paz e a calma, que vem da Vossa Santa Presença!
Nunca me deixeis duvidar da Vossa Presença!
Ajudai-me a aceitar-Vos em corpo e alma, e que,
pela Santa Eucaristia, as graças derramadas sobre mim,
me ajudem a proclamar a Glória de Nosso Senhor Jesus Cristo!
Purificai meu coração!
Quando eu recebo o grande Dom da Sagrada Eucaristia,
que a minha alma se abra e se santifique!
Concedei-me as graças e os favores
que concedeis a todos os filhos de Deus,
e concedei-me a Imunidade ao fogo do Purgatório. Amém.

82. Pela vitória da Igreja Remanescente
2012-10-25 21:50:00
Jesus, Rei e Salvador do mundo,
para Vós nós comprometemos a nossa honra,
a nossa lealdade e os nossos atos, para proclamar a Vossa Glória a todos.
Ajudai-nos a ganhar a força e a confiança,
para levantarmo-nos e declararmos a Verdade em todos os momentos.
Nunca nos permitais falharmos ou nos atrasarmos em nossa marcha para a vitória,
e no nosso plano para salvar almas!
Nós nos comprometemos a nossa rendição,
os nossos corações, e tudo o que possuímos,
para que sejamos livres de obstáculos,
à medida que continuamos a estrada espinhosa
para os portões do Novo Paraíso.
Nós Vos amamos, querido Jesus,
nosso amado Salvador e Redentor.
Nós nos unimos em corpo, mente e espírito ao Vosso Sagrado Coração.
Despejai sobre nós Vossa Graça de Proteção!
Cobri-nos com Vosso Precioso Sangue,
para que possamos ser preenchidos com coragem e amor
para nos levantarmos e declararmos a Verdade do Vosso Novo Reino. Amém.

83. Para mitigar os castigos
2012-11-01 18:00:00
Ó querido Pai, Deus Altíssimo, nós, Vossos pobres filhos,
nos prostramos diante do Vosso Trono glorioso no Céu.
Nós Vos imploramos que livreis o mundo do mal.
Nós imploramos a Vossa misericórdia pelas almas daqueles,
que causam dificuldades terríveis para Vossos filhos na Terra.
Por favor, perdoai-os!
Por favor, removei o Anticristo, assim que ele se fizer conhecido.
Pedimos Vos, Senhor, para mitigar Vossa Mão de castigo.
Em vez disso, pedimos que aceiteis nossas orações e nossos sofrimentos,
para aliviar o sofrimento dos Vossos filhos, neste momento.
Nós confiamos em Vós.
Nós Vos honramos.

Agradecemos-Vos pelo grande sacrifício que fizestes,
quando enviastes Vosso único Filho, Jesus Cristo, para salvar-nos do pecado.
Seja bem vindo Vosso Filho, mais uma vez,
como Salvador da Humanidade.
Por favor, protegei-nos!
Mantende-nos protegidos do mal.
Ajudai as nossas famílias!
Tende misericórdia de nós. Amém.

84. Para iluminar as almas das elites, que governam o mundo
2012-11-09 21:00:00
Ó querido Jesus,
eu Vos imploro para iluminar as almas das elites, que governam o mundo.
Mostrai-lhes a prova da Vossa Misericórdia.
Ajudai-as a tornarem-se abertas de coração
e mostrarem a verdadeira humildade,
em homenagem ao Vosso grande Sacrifício, Vossa morte na Cruz,
quando morrestes por seus pecados.
Ajudai-as a perceberem Quem é o seu Criador verdadeiro, Quem as criou,
e enchei-as com as Graças para verem a Verdade.
Por favor, impedi os seus planos
de prejudicar milhões de pessoas através das vacinações,
escassez de alimentos, adoções forçadas de crianças inocentes
e a divisão das famílias! Que isso não aconteça!
Curai-as!
Cobri-as com a Vossa Luz e levai-as para o seio do Vosso coração,
para salvá-las das ciladas do maligno. Amém.

85. Para salvar os Estados Unidos da América da mão do enganador
2012-11-17 19:00:00
Ó querido Jesus,
cobri a nossa nação com Vossa proteção mais preciosa!
Perdoai-nos os nossos pecados contra os Mandamentos de Deus!
Ajudai o povo americano a voltar para Deus!
Abri suas mentes para o verdadeiro caminho do Senhor!
Desbloqueai seus corações endurecidos,
para que acolham Vossa mão de Misericórdia!
Ajuda esta nação a levantar-se contra as blasfêmias,
que podem ser infligidas sobre nós,
para nos forçarem a negarmos a Vossa Presença!
Nós Vos pedimos, Jesus, para nos salvar, para nos proteger
de todo o mal e acolhei o nosso povo
em Vosso Sagrado Coração! Amém.

86. Libertai-me do tormento da dúvida
2012-11-27 20:08:00
Venho ante Vós, querido Jesus,
confuso, inseguro e frustrado,

porque eu estou preocupado com a Verdade
que Vós anunciais dentro das Vossas mensagens.
Perdoai-me se eu Vos ofendi!
Perdoai-me se eu não consigo ouvir-Vos.
Abri meus olhos, para que me possa ser mostrado o que é,
que Vós quereis que eu compreenda.
Eu Vos imploro: dai-me a força do Espírito Santo,
para me mostrar a Verdade.
Eu Vos amo, querido Jesus,
e peço-Vos para me libertar do tormento da dúvida.
Ajudai-me a responder ao Vosso apelo!
Perdoai-me se Vos ofendi e trazei-me mais perto do Vosso coração!
Guiai-me para o Vosso Reino Novo e concedei-me o favor,
para que, através das minhas orações e dos meus sofrimentos,
eu possa ajudar-Vos a salvar almas
tão preciosas para o Vosso Sagrado Coração. Amém.

87. Protegei nossa nação do mal
2012-11-30 15:55:00
Ó Pai, em nome do Vosso Filho, salvai-nos do comunismo!
Salvai-nos da ditadura!
Protegei a nossa nação contra o paganismo!
Salvai os Vossos filhos do mal!
Ajudai-nos a vermos a Luz de Deus!
Abri os nossos corações para os ensinamentos do Vosso Filho!
Ajudai a todas as Igrejas a permanecerem fiéis à Palavra de Deus!
Nós Vos imploramos: mantende as nossas nações a salvo da perseguição.
Querido Senhor, olhai para nós com Misericórdia,
não importa como nós Vos ofendemos.
Jesus, Filho do Homem, cobri-nos com o Vosso Precioso Sangue!
Salvai-nos das ciladas do maligno!
Nós Vos imploramos, querido Deus,
para intervirdes e impedirdes o mal de engolir o mundo neste momento. Amém.

88. Pelas almas, após o GRANDE ALERTA
2012-12-03 19:05:00
Ó Sagrado Coração de Jesus,
mostrai Misericórdia para com todos nós, pobres pecadores!
Iluminai os corações de pedra,
tão desesperados em busca de orientação!
Perdoai-lhes suas iniquidades!
Ajudai-os, por meio de Vosso Amor e Misericórdia,
a aceitarem em seus corações
Vosso grande presente da Redenção!
Eu Vos imploro que perdoeis todas as almas,
que rejeitam a Verdade de Deus!
Cobri-as com a Vossa Luz, querido Jesus,
que irá cegá-las contra as maldades e ciladas do demônio,
que vai tentar separá-las de Vós por toda a eternidade!

Peço-Vos que deis a todos os filhos de Deus a força,
para agradecer-Vos por Vossa Grande Misericórdia!
Eu peço Vos para abrirdes a porta do Vosso Reino
para todas as almas perdidas,
que vagueiam na Terra em um estado de desamparo e desesperança. Amém.

89. Pelos pecadores miseráveis
2012-12-15 21:45:00
Querido Jesus, ajudai-me, um pobre pecador miserável,
a chegar até Vós com arrependimento em minha alma.
Purificai-me dos pecados, que destruíram a minha vida.
Dai-me o dom de uma vida nova, livre dos grilhões do pecado
e a liberdade, que meus pecados me negam.
Renovai-me na Luz da Vossa Misericórdia.
Abraçai-me no Vosso Coração.
Deixai-me sentir o Vosso Amor,
para que eu possa ficar perto de Vós
e que o meu amor por Vós seja inflamado.
Tende misericórdia de mim, Jesus, e mantende-me livre do pecado.
Fazei-me digno de entrar no Vosso Novo Paraíso. Amém.

90. Ação de Graças pela Vossa Segunda Vinda mais Gloriosa
2012-12-22 20:36:00
Ó meu Jesus, eu Vos ofereço o louvor e o agradecimento
pela Vossa Segunda Vinda mais Gloriosa.
Vós, meu Salvador, nascestes para me dar a vida eterna
e para me libertar do pecado.
Eu Vos ofereço o meu amor,
o meu agradecimento e a minha adoração,
assim eu preparo a minha alma para Vossa Grande Vinda. Amém.

91. Mantende-me fiel à minha Fé
2013-01-04 12:30:00
Ó Mãe da Salvação,
protegei-me na minha hora de necessidade,
quando for confrontado com o mal.
Ajudai-me a defender a Palavra de Deus com força e coragem,
sem qualquer medo em minha alma.
Rezai para que eu permaneça fiel aos ensinamentos de Cristo
e que eu possa entregar totalmente meus medos,
minhas preocupações e minhas tristezas, completamente.
Ajudai-me, para que eu possa caminhar sem medo,
à frente, neste caminho solitário,
a fim de proclamar a Verdade da Santa Palavra de Deus,
mesmo quando os inimigos de Deus tornarem essa tarefa quase impossível.
Ó Mãe, peço que, através da Vossa intercessão,
a fé de todos os Cristãos continue forte,
em todos os momentos, durante a perseguição. Amém.

92. Pela Graça da Perseverança
2013-01-06 17:50:00
Ó querido Jesus, eu Vos peço o Dom da Perseverança.
Suplico-Vos conceder-me as graças de que eu preciso,
para manter a Vossa Palavra Santíssima.
Eu peço que me livreis de quaisquer dúvidas.
Eu peço que inundeis a minha alma com gentileza,
paciência e perseverança.
Ajudai-me a permanecer digno,
quando for insultado em Vosso Santo Nome.
Fazei-me forte e cobri-me com a graça de continuar,
mesmo quando eu estiver cansado, com falta de força
e quando for confrontado com todas as tribulações, que estão à frente,
pois eu trabalho incansavelmente para ajudar-Vos a salvar a Humanidade. Amém.

93. Pelas Lágrimas da Conversão
2013-01-11 11:25:00
Ó Meu amado Jesus, Vós estais perto do meu coração.
Eu sou um Convosco.
Eu Vos amo.
Eu me lembro de Vós.
Deixai-me sentir o Vosso Amor.
Deixai-me sentir a Vossa Dor.
Deixai-me sentir a Vossa Presença.
Concedei-me a Graça da humildade,
para que eu seja digno do Vosso Reino na Terra, como no Céu.
Concedei-me as Lágrimas da Conversão,
para que eu possa realmente me oferecer a Vós,
como um verdadeiro discípulo,
para ajudar na Vossa missão,
para salvar cada alma na Terra,
antes que Vós venhais a julgar os vivos e os mortos. Amém.

94. Para curar a mente, o corpo e a alma
2013-01-15 22:50:00
Ó querido Jesus, eu me coloco diante de Vós,
cansado, doente, com dor e com um desejo de ouvir a Vossa Voz.
Deixai-me ser tocado por Vossa Presença Divina,
para que eu possa ser inundada pela Vossa Divina Luz
através do meu corpo, minha mente e minha alma.
Eu confio na Vossa Misericórdia.
Eu entrego a minha dor e o meu sofrimento completamente para Vós
e peço que me deis a graça de confiar em Vós,
para que Vós me possais curar dessa dor e escuridão,
para que eu possa me tornar inteiro de novo e
para que eu possa seguir o Caminho da Verdade
e permitir que Vós me leveis à vida no Novo Paraíso. Amém.

95. Para ajudar a encontrar tempo para a oração
2013-01-23 16:15:00
Ó Mãe da Salvação, vinde em meu auxílio,
porque eu me esforço para encontrar o tempo para a oração.
Ajudai-me a dar, ao Vosso amado Filho, Jesus Cristo,
o tempo que Ele merece, para mostrar-Lhe o quanto eu O amo.
Eu peço que Vós, minha Santíssima Mãe da Salvação,
me alcanceis as Graças de que eu preciso
e peçais ao Vosso Filho amado toda a Graça e favor,
para que Ele possa me envolver no seio do Seu Coração Sagrado. Amém.

96. Para abençoar e proteger o nosso Grupo de Cruzada de Oração
2013-01-25 20:00:00
Ó meu querido Jesus,
por favor, abençoai e protegei o Vosso Grupo de Cruzada de Oração,
para que nos tornemos imunes aos maus ataques do diabo,
e de quaisquer maus espíritos,
que nos possam atormentar nesta Sagrada Missão de salvar almas.
Que possamos permanecer leais, fortes e perseverantes,
para mantermos o Vosso Santo Nome no mundo
e nunca abandonarmos nossa luta
de espalhar a Verdade da Vossa Santa Palavra. Amém.

97. Para unir Grupos de Cruzadas de Orações
2013-02-05 19:45:00
Ó amada Mãe da Salvação,
Eu Vos imploro para unirdes, através de Vossas orações,
todo o Exército Remanescente de Deus, em todo o mundo!
Cobri todos os Grupos de Cruzadas de Orações com a Graça da Salvação,
derramada sobre nós, pela Misericórdia de Vosso Filho, Jesus Cristo!
Enviai os Vossos Anjos, para cobrirem cada um de nós, e, especialmente,
os sacerdotes, que lideram os Grupos de Cruzadas de Orações.
Ajudai-nos a evitar as distrações,
que causam divisão entre nós,
e protegei-nos com o Vosso Dom de armadura,
de modo que nós nos tornemos imunes aos ataques,
que teremos de suportar,
por causa do nosso amor por Jesus Cristo,
nesta Santa Missão, para salvar almas. Amém.

98. Que a Graça de Deus cubra os líderes mundiais
2013-02-06 14:55:00
Ó minha Santíssima Mãe da Salvação,
por favor, pedi a Vosso Filho que Ele derrame as Suas Graças e o Seu Amor
sobre os líderes que controlam o mundo!
Rezai para que a Luz de Deus os cure da cegueira

e desbloqueie os seus corações de pedra!
Impedi-os de infligirem perseguições contra pessoas inocentes!
Por favor, rezai para que sejam orientados por Jesus,
e os proíba de impedirem que a Verdade dos Seus Ensinamentos
seja espalhada para as nações, em todo o mundo. Amém.

99. Pela Salvação da Austrália e Nova Zelândia
2013-02-10 02:18:00
Ó Deus, Pai Todo-Poderoso,
em Nome do Vosso amado Filho, Jesus Cristo,
tende Misericórdia de todos os Vossos filhos na Austrália e Nova Zelândia!
Perdoai-nos a nossa rejeição à Vossa Santa Palavra!
Perdoai-nos o pecado da indiferença!
Livrai-nos da nossa cultura pagã
e cobri-nos com as Graças de que precisamos,
para inspirar esperança, fé e caridade entre os nossos irmãos e irmãs!
Nós Vos imploramos pelo Dom do Discernimento
e pedimos que Vós concedais a todos nós as bênçãos de que necessitamos,
para garantir que apenas a Verdade da Vossa Santa Palavra possa ser ouvida
e que a todas as almas sejam concedidas as chaves para a vida eterna. Amém.

100. Pela sobrevivência do Cristianismo
2013-02-13 11:20:00
Ó querido Jesus, pedimos habilidades
para sobrevivermos às provações que enfrentaremos agora,
pois o último Papa terminou sua verdadeira Missão para Vós!
Mantende-nos de pé diante dos terríveis abusos,
que teremos que enfrentar agora,
por causa do colapso da Igreja, que uma vez conhecemos!
Nunca nos deixeis desviar da Verdade da Vossa Palavra Divina!
Ajudai-nos a permanecer em silêncio
quando o peso dos ataques for colocado sobre nossos ombros
para seduzir-nos a virarmos as costas a Vós
e aos Sacramentos, que destes ao mundo!
Cobri Vosso exército com o poderoso Amor de que precisamos,
como um escudo, para nos protegermos contra o Falso Profeta e o Anticristo!
Ajudai a Vossa Igreja na Terra a se espalhar e multiplicar,
de modo que possa aderir à Verdade
e ajudar-Vos a conduzir nossos irmãos e irmãs
no Caminho da Verdade, para nos prepararmos,
de forma adequada, para a Vossa Segunda Vinda! Amém.

101. Oração Milagrosa, para sentir a Presença de Jesus
2013-02-19 14:30:00
Ó querido Pai Todo-Poderoso, Criador de tudo o que é e será,
ajudai a todos nós, para que possamos reconhecer
a Presença do Vosso amado Filho na Igreja de hoje,
para se tornar muito forte!

Ajudai-me a superar o meu medo,
a minha solidão e a rejeição, que sofro dos meus entes queridos,
por seguir o Vosso Filho, Jesus Cristo, meu Salvador.
Por favor, protegei os meus entes queridos
de caírem na armadilha de acreditarem em mentiras,
que foram criadas por Satanás
para destruir, dividir e causar estragos entre todos os filhos de Deus!
Por favor, ajudai a todos aqueles, que seguem a abominação em Vossa Igreja,
que sejam salvos do fogo eterno do inferno. Amém.

102. Para manter a fé e a crença nas Mensagem de Deus para o mundo
2013-03-21 20:00:00
Querido Jesus, quando eu estiver desanimado, levantai-me!
Quando eu duvidar, iluminai-me!
Quando eu estiver triste, mostrai-me Vosso Amor!
Quando eu for criticado, ajudai-me a permanecer em silêncio!
Quando eu julgar o outro em público, selai meus lábios!
Quando eu blasfemar em Vosso Nome,
resgatai-me e trazei-me de volta para a Vossa proteção!
Quando me faltar coragem, dai-me a espada de que eu preciso,
para lutar e salvar as almas, que Vós desejais!
Quando eu resistir ao Vosso Amor, ajudai-me a me render e abandonar-me,
completamente, dentro de Vosso carinho!
Quando eu fugir, ajudai-me a encontrar o caminho da Verdade!
Quando eu questionar a Vossa Palavra, dai-me as respostas que procuro!
Ajudai-me a ser paciente, bondoso e compassivo,
mesmo com aqueles, que Vos amaldiçoam!
Ajudai-me a perdoar aqueles, que me ofendem,
e dai-me a Graça de que Eu preciso para seguir-Vos até os confins da Terra. Amém.

103. Para compartilhar o Cálice de Sofrimento com Cristo
2013-03-22 21:45:00
Coloco-me diante de Vós, ó Jesus, aos Vossos Pés,
para fazer o que Vós quiserdes fazer comigo, para o bem de todos.
Deixai-me partilhar o Vosso Cálice de Sofrimento!
Aceitai este presente de mim,
para que Vós possais salvar essas pobres almas,
que estão perdidas e sem esperança.
Usai-me, no corpo, para que eu possa compartilhar Vossa Dor.
Segurai meu coração em Vossas Sagradas Mãos
e trazei a minha alma em união Convosco.
Através do meu presente de sofrimento,
eu permito que Vossa Divina Presença abrace a minha alma,
para que Vós possais resgatar todos os pecadores
e unir todos os filhos de Deus para todo o sempre. Amém.

104. Salvai esta alma da escravidão
2013-04-11 21:20:00

Querido Jesus, eu Vos apresento a alma do meu irmão e da minha irmã,
que abandonaram sua alma a Satanás.
Tomai esta alma e resgatai-a a Vossos Santos Olhos.
Libertai esta alma da escravidão da besta e levai-a à salvação eterna. Amém.

105. Dom da Conversão para outras pessoas
2013-04-19 17:00:00
Ó meu querido Jesus, com o amor que eu Vos tenho,
por favor, aceitai minha alma em uníssono Convosco!
Levai minha alma, cobri-a com Vosso Espírito Santo e ajudai-me,
através desta Oração, a salvar todos aqueles, com quem entro em contato.
Submergi cada alma, que eu encontrar, com Vossa Santa Misericórdia
e oferecei-lhe a salvação necessária, para entrar em Vosso Reino!
Ouvi as minhas orações!
Ouvi as minhas súplicas e através da Vossa Misericórdia
salvai as almas de toda a Humanidade! Amém.

106. Misericórdia para os jovens, que não conhecem Deus
2013-05-09 22:45:00
Querido Jesus, tomai sob Vossa proteção as almas destes filhos de Deus,
que não Vos conhecem, que não conhecem Vosso Amor
e que não aceitam a Vossa Promessa!
Derramai a Vossa Graça de conversão e dai-lhes a vida eterna!
Sede misericordioso para com todos aqueles,
que não acreditam em Vossa Presença
e que não sentirão remorso por seus pecados! Amém.

107. Salvai-me do fogo do inferno
2013-05-17 23:50:00
Jesus, eu sou um terrível pecador.
Pelos meus atos, causei sofrimento desesperador para outros.
Sou deixado de lado, como resultado.
Em qualquer lugar na Terra, não sou mais tolerado.
Livrai-me deste deserto e protegei-me das garras do mal!
Permiti que me arrependa!
Aceitai o meu remorso!
Enchei-me com a Vossa força
e ajudai-me a sair das profundezas do desespero.
Eu entrego a Vós, caro Jesus, meu livre arbítrio,
para fazerdes de mim como Vós desejardes,
para que eu possa ser salvo do fogo do inferno. Amém.

108. Escalando o Monte do Calvário
2013-06-04 23:30:00
Jesus, ajudai-me a encontrar coragem, bravura e ousadia,
para me levantar e ser contado,
para que eu possa juntar-me ao Vosso Exército Remanescente

e escalar a mesma colina do Calvário,
que Vós tivestes que suportar por meus pecados.
Dai-me o poder de levar a Vossa Cruz e a Vossa carga,
para que eu possa ajudar-Vos a salvar almas.
Livrai-me da minha fraqueza!
Dissipai os meus temores!
Esmaga todas as minhas dúvidas!
Abri meus olhos para a Verdade!
Ajudai-me, e ajudai todos aqueles,
que responderem à Chamada para levar Vossa Cruz,
a Vos seguirem com um coração profundo e humilde
e que, por meu exemplo, outros tenham coragem de fazer o mesmo. Amém.

109. Pelo Dom da Confiança
2013-06-10 23:00:00
Ó meu querido Jesus, ajudai-me a confiar em Vós!
A confiar em Vossa Promessa de voltar.
A aceitar a Verdade da Vossa Segunda Vinda.
A confiar na Promessa de Deus Pai,
quando Ele disse que iria dar-Vos o Vosso Reino.
Ajudai-me a confiar em Vossos Ensinamentos,
em Vosso Plano para salvar o mundo.
Ajudai-me a aceitar Vossos Dons com Graça.
Ajudai-me a confiar em Vós,
para que eu perca meu medo e para que eu possa permitir
que Vosso Amor inunde o meu coração e a minha alma. Amém.

110. Pelos sacerdotes: Para permanecerem fieis à Santa Palavra de Jesus
2013-06-23 18:37:00
Ó meu querido Jesus,
Suplico-Vos para me manterdes forte e corajoso,
para que eu possa defender a Verdade em Vosso Santíssimo Nome.
Eu imploro: dai-me a Graça de que eu preciso,
para dar testemunho da Vossa Santa Palavra, em todos os momentos.
Capacitai-me a suportar as pressões para promover inverdades,
quando eu sei, em meu coração, que elas Vos ofendem.
Ajudai-me a permanecer fiel à Vossa Santa Palavra, até o dia da minha morte. Amém.

111. Para consagrar seus filhos a Jesus Cristo
2013-06-26 16:50:00
Ó querida Mãe da Salvação,
eu consagro meus filhos (nome dos filhos aqui) ao Vosso Filho,
para que Ele possa trazer-lhes paz de espírito e amor no coração.
Por favor, rezai para que meus filhos sejam aceitos
nos Braços Misericordiosos do Vosso Filho, e protegidos de danos.
Ajudai-os a permanecerem fiéis à Santa Palavra de Deus,
especialmente nos momentos em que forem tentados a se afastar Dele. Amém.

112. Pela Graça da Salvação
2013-07-05 14:10:00
Querido Jesus, peço-Vos para cobrirdes as almas daqueles,
que foram infestados por Satanás,
com Vossa Graça especial da Salvação!
Libertai essas pobres almas da escravidão perversa,
da qual elas não podem escapar! Amém.

113. Para derrotar o mal em nosso Pais
2013-07-10 15:26:00
Ó Mãe da Salvação, entrai em nosso meio
e cobri o nosso Pais com a Vossa proteção!
Esmagai a cabeça da besta e acabai com sua influência perversa entre nós!
Ajudai os Vossos filhos pobres e perdidos a se levantarem e falarem a Verdade,
quando formos rodeados por mentiras!
Por favor, ó Mãe de Deus, protegei o nosso Pais e mantende-nos fortes,
para que possamos permanecer fiéis ao Vosso Filho
na hora da perseguição! Amém.

114. Pelos sacerdotes: Para receberem o Dom da Verdade
2013-07-10 17:52:00
Meu Senhor, abri os meus olhos!
Permiti-me ver o inimigo e fechai o meu coração para o engano!
Eu entrego tudo para Vós, querido Jesus.
Eu confio em Vossa Misericórdia. Amém.

115. Pelo Dom da Conversão
2013-07-18 19:14:00
Ó Mãe da Salvação, cobri a minha alma com Vossas lágrimas de Salvação.
Livrai-me das dúvidas!
Levantai meu coração, para que eu possa sentir a Presença do Vosso Filho!
Trazei-me paz e consolo!
Rezai para que eu possa ser verdadeiramente convertido!
Ajudai-me a aceitar a Verdade e abri meu coração,
para receber a Misericórdia do Vosso Filho, Jesus Cristo. Amém.

116. Salvai-me do mal das mentiras
2013-07-23 15:30:00
Querido Jesus, ajudai-me!
Eu estou me afogando em lágrimas de tristeza.
Meu coração está confuso.
Eu não sei em quem posso confiar.
Por favor, enchei-me com o Vosso Espírito Santo,
para que eu possa escolher o caminho correto para o Vosso Reino!
Ajudai-me, querido Jesus, a permanecer sempre fiel à Vossa Palavra,
dada ao mundo por Pedro

e a nunca me desviar do que Vós nos ensinastes ou negar a Vossa morte na Cruz.
Jesus, Vós sois o Caminho.
Mostrai-me o Caminho!
Abraçai-me e levai-me em Vossa jornada de Misericórdia. Amém.

117. Por aqueles que venderam suas almas
2013-08-29 23:53:00
Querido Jesus, eu consagro as almas de (nomeá-los aqui)
e todos aqueles, que trocaram suas almas pelo preço da fama.
Livrai-os da infestação!
Desviai-os para longe da ameaça dos Illuminati, que os devoram!
Dai-lhes coragem para se afastarem, sem medo, desta perversa escravidão!
Levai-os em Vossos Braços de Misericórdia e trazei-os de volta
para o Estado de Graça, para que eles estejam aptos a estarem diante de Vós!
Por Vossa Divindade, ajudai-me por meio desta oração,
pelas almas adotadas por Satanás, para retirá-las da Maçonaria!
Livrai-as dos grilhões, que as prendem
e que resultam em uma tortura terrível nas câmaras do inferno!
Ajudai-as, através do sofrimento das almas escolhidas,
através das minhas orações e através da Vossa Misericórdia,
a estarem na linha de frente,
prontas para entrarem nas Portas da Nova Era de Paz – o Novo Paraíso!
Suplico-Vos, para libertá-las do cativeiro. Amém.

118. Pela perdida geração de almas jovens
2013-09-02 18:45:00
Querido Jesus, eu clamo a Vossa Misericórdia
para a perdida geração de almas jovens.
Aqueles, que não Vos conhecem, cobri-os com o Dom da visão!
Aqueles, que Vos conhecem, mas que Vos ignoram,
atraí-os de volta para a Vossa Misericórdia!
Por favor, dai-lhes a prova da Vossa Existência em breve
e levai-os àqueles, que podem ajudá-los e orientá-los para a Verdade!
Preenchei suas mentes e almas com o desejo por Vós!
Ajudai-os a reconhecerem o vazio, que existe neles,
por não sentirem a Vossa Presença!
Suplico-Vos, Senhor, para não abandoná-los,
e em Vossa Misericórdia, concedei-lhes a Vida Eterna. Amém.

119. Para sentir o Amor de Jesus
2013-09-03 16:45:00
Jesus, ajudai-me, estou tão confuso.
Meu coração não se abre para Vós.
Meus olhos não podem ver-Vos.
Minha mente Vos bloqueia.
Minha boca não consegue proferir palavras para consolar-Vos.
A minha alma está nublada pela escuridão.
Por favor, tende piedade de mim, um pobre pecador!

Estou desamparado, sem a Vossa Presença.
Enchei-me com Vossas Graças, para que eu tenha coragem
de chegar a Vós, para implorar por Vossa Misericórdia!
Ajudai-me, Vosso discípulo perdido, que Vos ama,
mas que não sente mais o amor mexendo no seu coração,
para ver e aceitar a Verdade. Amém.

120. Para impedir a propagação da Guerra
2013-09-08 21:10:00
Ó meu doce Jesus, tirai as guerras, que destroem a Humanidade!
Protegei os inocentes do sofrimento!
Protegei as almas, que tentam trazer a verdadeira paz!
Abri os corações das pessoas atingidas pela dor da guerra!
Protegei os jovens e vulneráveis!
Salva todas as almas, cujas vidas são destruídas pela guerra!
Fortalecei todos nós, querido Jesus,
que rezamos pelas almas de todos os filhos de Deus
e concedei-nos a Graça de suportarmos o sofrimento,
que possamos ter em tempos de conflitos!
Nós Vos imploramos para impedirdes a propagação da guerra
e para trazerdes as almas para o Refúgio Sagrado do Vosso Coração. Amém.

121. Fidelidade para o Exército de Jesus Cristo
2013-09-15 23:50:00
Estamos unidos ao Vosso Sagrado Coração, Querido Jesus.
Falamos com autoridade a verdadeira Palavra de Deus.
Vamos caminhar até os confins da Terra, para espalhar a Verdade.
Nunca iremos aceitar qualquer falsa nova doutrina em Vosso Nome,
diferente da que Vós nos ensinastes pessoalmente.
Permaneceremos fiéis, leais e firmes em nossa fé.
Vamos tratar com amor e compaixão aqueles, que Vos traem,
na esperança de que eles voltem para Vós.
Vamos ser firmes, mas pacientes,
com aqueles que nos perseguem em Vosso Nome.
Vamos caminhar vitoriosos todo o caminho, até o Vosso Novo Paraíso.
Nós prometemos que, através da nossa dor e do nosso sofrimento,
vamos trazer-Vos todas aquelas almas perdidas,
que estão sedentas do Vosso Amor.
Por favor, aceitai nossas orações por todos os pecadores do mundo,
para que possamos tornar-nos uma família,
unidos no amor por Vós, na Nova Era de Paz. Amém.

122. Pela consagração ao Precioso Sangue de Jesus Cristo
2013-09-18 23:30:00
Querido Jesus, peço-Vos que consagreis a mim,
a minha família, os meus amigos e a minha nação
sob a Proteção do Vosso Precioso Sangue.
Vós morrestes por mim e Vossas feridas são minhas feridas.

Eu aceito de bom grado o sofrimento
que vou passar neste período, até a Vossa Segunda Vinda.
Eu sofro Convosco, querido Jesus, enquanto Vós tentais recolher todos os filhos de Deus em Vosso Coração,
para que possamos ter a Vida Eterna.
Cobri a mim e a todos aqueles,
que precisam da Proteção do Vosso Precioso Sangue. Amém.

123. Dom do livre arbítrio a Deus
2013-10-02 22:15:00
Meu querido Jesus, ouvi a minha oração, a oração da alma mais indigna,
e ajudai-me a amar-Vos mais!
Por meu livre arbítrio, eu Vos ofereço este Dom de volta, querido Jesus,
para que eu possa tornar-me o Vosso humilde servo
e manter-me obediente à Vontade de Deus.
A minha vontade é a Vossa Vontade.
O Vosso Comando significa que eu obedeço a todos os Vossos desejos.
O meu livre arbítrio é Vosso, para fazerdes com ele o que for necessário,
para salvar todas as pessoas, em todo o mundo, que estão separadas de Vós.
Eu concedo este Dom, que me foi dado no nascimento,
ao Vosso Santíssimo Serviço. Amém.

124. Ouvi meu pedido pela liberdade
2013-10-24 19:45:00
Ó Deus, meu Pai Misericordioso, Criador de tudo o que é,
ouvi o meu apelo pela liberdade!
Libertai-me das cadeias da escravidão
e protegei-me da má perseguição!
Ajudai-me a discernir a Verdade e vinde em meu auxílio,
mesmo que eu esteja confuso e duvidoso da Vossa Palavra!
Perdoai-me se eu Vós ofendo,
e levai-me para o refúgio do Vosso Novo Paraíso na Terra! Amém.

125. Para defender a Santíssima Palavra de Deus
2013-10-29 19:30:00
Ó Mãe da Salvação, ajudai a mim, um humilde servo de Deus,
a defender Sua Palavra Santíssima em tempos de tormento!
Consagrai-me, Mãe querida, ao Vosso Filho,
para que Ele possa cobrir-me com o Seu Sangue Precioso!
Concedei-me, pela Intercessão do Vosso Filho, Jesus Cristo, a graça,
a força e a vontade de manter-me fiel aos Ensinamentos de Cristo
nos tempos da Tribulação, que irá devorar a Sua Igreja Santíssima na Terra. Amém.

126. Para suportar a perseguição religiosa
2013-11-14 12:00:00
Querido Jesus,
ajudai-me a resistir a qualquer tipo de perseguição em Vosso Santo Nome!
Ajudai aqueles que caem em erro,

na crença de que dão testemunho da Vossa Missão!
Abri os olhos de todos aqueles que podem ser tentados a destruir os outros,
por meio de atos, ações ou gestos maus!
Protegei-me contra os inimigos de Deus,
que se levantarão para tentar silenciar a Vossa Palavra e tentar banir-Vos!
Ajudai-me a perdoar aqueles que Vos traem
e dai-me a Graça de permanecer firme no meu amor por Vós!
Ajudai-me a viver a Verdade, ensinada por Vós
e a permanecer sob Vossa Proteção, para sempre! Amém.

127. Para salvar a minha alma e as dos meus entes queridos
2013-11-18 20:10:00
Ó Jesus, preparai-me para que eu possa vir diante de Vós sem vergonha!
Ajudai-me e aos meus entes queridos (nomeá-los aqui)
a nos prepararmos para confessar todos os nossos atos errados.
A admitir nossas fraquezas.
A pedir perdão de todos os pecados.
A mostrar amor àqueles que ofendemos.
A pedir Misericórdia para a salvação.
A nos humilharmos diante de Vós para que, no Dia da Grande Iluminação,
a minha consciência e a consciência dos meus entes queridos (nomeá-los aqui)
sejam claras e que Vós inundeis a minha alma com Vossa Divina Misericórdia. Amém.

128. Para reunir e unir todas as almas
2013-11-20 14:15:00
Querido Jesus, ajudai os Vossos amados discípulos
a reunir o Mundo em Vossos Braços e a apresentar-Vos as almas
que têm mais necessidade da Vossa Grande Misericórdia!
Capacitai-nos com o Dom do Espírito Santo,
para garantir que a Chama da Verdade absorva todos aqueles
que se separaram de Vós!
Uni todos os pecadores
para que a cada um sejam dadas todas as chances de reconciliação.
Dai a todos nós a força para permanecermos firmes na Vossa Santa Palavra,
quando formos forçados a rejeitar a Verdade,
que foi proclamada ao mundo através dos Santíssimos Evangelhos!
Continuamos em Vós, Convosco e para Vós,
a cada passo deste nosso caminho para a salvação. Amém.

129. Pelo presente de Amor
2013-11-23 17:00:00
Ó Deus, por favor, enchei-me com Vosso Amor!
Ajudai-me a compartilhar o Dom do Amor com todos os
que necessitam de Vossa Misericórdia!
Ajudai-me a amar-Vos mais!
Ajudai-me a amar a todos os que precisam de Vosso Amor!
Ajudai-me a amar Vossos inimigos!
Permiti que o Amor, com que me abençoais,

seja usado para envolver os corações de todos aqueles
com quem entro em contato.
Com o Amor, que Vós infundis em minha alma, ajudai-me a dominar todo o mal,
a converter as almas e a derrotar o diabo e todos os seus agentes malvados,
que tentam destruir a Verdade da Vossa Santa Palavra! Amém.

130. Setenário de Salvação (*)
2013-12-01 16:12:00
Minha amada Mãe da Salvação, por favor, ganhai para todas as almas
o Dom da Salvação eterna, pela Misericórdia do Vosso Filho, Jesus Cristo!
Através de Vossa intercessão, eu Vos suplico
que oreis para libertar todas as almas da escravidão de Satanás.
Por favor, pedi ao Vosso Filho para mostrar Misericórdia
e perdão para essas almas que O rejeitam, O ferem com a sua indiferença
e que adoram falsas doutrinas e falsos deuses.
Nós Vos suplicamos, querida Mãe, para que imploreis as graças
para abrir os corações das almas que mais precisam de Vossa ajuda. Amém.
* Vocês devem rezar esta Oração para um total de 7 dias consecutivos, durante um mês calendário (então: cada mês, uma
vez por 7 dias), começando nas segundas-feiras, no tempo da manhã. Vocês devem rezá-la três vezes em cada um dos 7 dias
e, em um destes dias, vocês devem jejuar. Por jejum vocês serão solicitados a comer apenas uma refeição principal durante
o dia e apenas pão e água nas outras duas refeições.

131. A Oração da Misericórdia
2013-12-28 23:50:00
Ó minha querida Mãe da Salvação, por favor, pedi ao Vosso Filho, Jesus Cristo,
que conceda Misericórdia a (nome das pessoas aqui ... )
durante o GRANDE ALERTA
e novamente no Dia Final, antes de virem diante de Vosso Filho.
Por favor, rezai para que cada um deles seja salvo
e desfrute os frutos da Vida Eterna!
Protegei-os, todos os dias, e levai-os para Vosso Filho,
de modo que Sua Presença seja mostrada a eles,
que lhes seja concedida a paz de espírito
e alcancem grandes Graças. Amém.

132. Renunciar a Satanás, para proteger esta Missão
2014-01-31 15:27:00
Ó Mãe da Salvação, vinde em auxílio desta Missão!
Ajudai-nos, o Exército Remanescente de Deus, a renunciar a Satanás!
Nós Vos imploramos que esmagueis a cabeça da besta com Vosso calcanhar
e removais todos os obstáculos em nossa Missão de salvar almas! Amém.

133. Chamada para retornar a Deus
2014-02-05 15:27:00
Querido Jesus, perdoai-me, sou uma alma distante, que renunciei a Vós,
porque eu estava cega.
Perdoai-me por substituir Vosso Amor por coisas inúteis,
que não significam nada.

Ajudai-me a ter coragem para caminhar ao Vosso lado,
para aceitar com gratidão Vosso Amor e Misericórdia.
Ajudai-me a permanecer perto de Vosso Sagrado Coração
e a nunca me afastar de Vós novamente. Amém.

134. Para acreditar na Existência de Deus
2014-02-05 15:28:00
Ó Deus Altíssimo, ajudai-me a acreditar em Vossa Existência.
Lançai todas as minhas dúvidas para longe.
Abri meus olhos para a Verdade da vida depois desta
e guiai-me para o caminho da Vida Eterna.
Por favor, deixai-me sentir a Vossa Presença
e concedei-me o Dom da verdadeira fé
antes do dia da minha morte. Amém.

135. Para sacerdotes: Para defender a Verdade
2014-02-06 16:15:00
Ó amada Mãe da Salvação, ajudai-me no meu momento de necessidade!
Rezai para que eu seja abençoado com os Dons,
derramados sobre a minha alma indigna,
pelo Poder do Espírito Santo,
para defender a Verdade em todos os momentos!
Amparai-me em todas as circunstâncias, quando me pedirem para negar a Verdade,
a Palavra de Deus, os Santos Sacramentos e a Santíssima Eucaristia!
Ajudai-me a usar as Graças que recebo,
para permanecer firme contra as maldades de Satanás
e de todas aquelas pobres almas,
que ele usa para desafiar o Vosso Filho, Jesus Cristo!
Ajudai-me na minha hora de necessidade!
Para o bem das almas, dai-me a coragem de oferecer os Sacramentos
a cada filho de Deus,
quando eu for proibido, pelos inimigos de Deus, de fazê-lo. Amém.

136. Para manter a Vossa Palavra
2014-02-22 18:35:00
Querido Jesus, ajudai-me a ouvir a Vossa Palavra,
viver a Vossa Palavra, falar a Vossa Palavra, transmitir a Vossa Palavra.
Dai-me a força para defender a Verdade,
mesmo quando eu for perseguido por isso.
Ajudai-me a manter viva a Vossa Palavra,
quando ela for abafada por Vossos inimigos.
Deixai-me sentir a Vossa coragem, quando estiver abatido.
Enchei-me com a Vossa força, quando eu estiver fraco.
Dai-me a Graça de permanecer digno,
quando as portas do inferno prevalecerem contra mim,
por permanecer fiel à Vossa Santíssima Vontade. Amém.

137. Oração de Restauração
2014-02-23 16:03:00
Ó Deus Todo-Poderoso, ó Deus Altíssimo, olhai para mim,
Vosso humilde servo, com amor e compaixão no Vosso Coração!
Restaurai-me na Vossa Luz!
Elevai-me novamente a Vosso favor!
Enchei-me com a Graça, para que eu possa oferecer-me a Vós em humilde servidão
e de acordo com a Vossa Santíssima Vontade.
Livrai-me do pecado do orgulho e de tudo o que Vos insulta
e ajudai-me a amar-Vos com um desejo profundo e permanente de Vos servir,
para sempre, em todos os dias da minha vida. Amém.

138. Proteção contra o ódio
2014-02-27 14:48:00
Ó Mãe da Salvação, protegei-me de todo o tipo de ódio!
Ajudai-me a permanecer em silêncio, quando confrontado pelo ódio!
Mantende-me forte na minha fidelidade a Jesus Cristo,
quando eu estiver me sentindo fraco!
Selai meus lábios!
Ajudai-me a virar as costas aos que me envolvem com palavras,
que negam os Ensinamentos do Vosso Filho,
ou aos que me insultam por causa da minha fé!
Rezai por essas almas, querida Mãe,
para que elas renunciem a Satanás
e sintam a paz do Vosso amor e o Reinado do Espírito Santo
dentro das suas almas! Amém.

139. Para ter força para derrotar o mal
2014-03-08 13:37:00
Querido Jesus, protegei-me da malicia do diabo!
Cobri-me e a todos aqueles, que são fracos e indefesos, na sua presença,
com o Vosso Precioso Sangue!
Dai-me a coragem de negá-lo e ajudai-me a evitar qualquer tentativa dele
para me envolver de qualquer forma, todos os dias! Amém.

140. Proteção pela Hierarquia dos Anjos
2014-03-13 20:45:00
Querido Pai, Deus de toda a Criação, Deus o Altíssimo,
concedei-me a Graça e a Proteção através da Vossa Hierarquia de Anjos!
Capacitai-me a me concentrar no Vosso Amor para cada um dos Vossos filhos,
não importa como eles Vos ofendem.
Ajudai-me a espalhar a notícia do Pacto Final,
para preparar o mundo para a Segunda Vinda de Jesus Cristo,
sem medo no meu coração!
Concedei-me Vossas Graças e Bênçãos especiais
para me elevar acima da perseguição,
infligida a mim por Satanás, seus demônios e seus agentes na Terra!
Nunca me permitais temer Vossos inimigos!

Dai-me a força de amar meus inimigos
e aqueles que me perseguem em Nome de Deus! Amém.

141. Proteção contra a perseguição
2014-03-18 16:20:00
Querido Jesus, defendei-me na minha batalha
para permanecer fiel à Vossa Palavra a qualquer custo!
Protegei-me contra Vossos inimigos!
Protegei-me dos que me perseguem por causa de Vós!
Compartilhai minha dor!
Facilitai meu sofrimento!
Erguei-me na Luz da Vossa Face,
até o Dia em que Vós vierdes de novo, para trazer a Salvação Eterna para o mundo!
Perdoai os que me perseguem!
Usai o meu sofrimento para expiar seus pecados,
para que eles possam encontrar a paz em seus corações e receber-Vos
com remorso em suas almas, no último Dia! Amém.

142. Preparação para a morte
2014-03-22 14:00:00
Meu querido Jesus, perdoai-me os meus pecados!
Purificai a minha alma e preparai-me para entrar no Vosso Reino!
Concedei-me as Graças para eu me preparar para a minha unificação Convosco!
Ajudai-me a superar qualquer medo!
Concedei-me a coragem para preparar a minha mente e a minha alma,
de modo que eu seja digno de estar diante de Vós!
Eu Vos amo. Eu confio em Vós.
Eu me dou a Vós em corpo, mente e alma para a eternidade.
Deixai que a Vossa Vontade seja a minha
e libertai-me da dor, das dúvidas ou da confusão. Amém.

143. Para proteger a Missão da Salvação
2014-03-25 15:30:00
Ó Mãe da Salvação, protegei esta Missão, um Dom de Deus,
para levar a Vida Eterna a todos os Seus filhos, em todos os lugares!
Por favor, intervinde, em nosso nome,
por meio do Vosso amado Filho, Jesus Cristo,
para dar-nos a coragem de realizar os nossos deveres de servir a Deus,
em todos os momentos e, especialmente, quando sofremos por causa disso!
Ajudai esta Missão a converter bilhões de almas,
de acordo com a Divina Vontade de Deus
e transformar esses corações de pedra em servos amorosos de Vosso Filho!
Dai a todos nós, que servimos a Jesus nesta Missão,
a força para superarmos o ódio e a perseguição à Cruz
e acolhermos o sofrimento que vem com ela,
com generosidade de coração
e com plena aceitação do que pode vir pela frente! Amém.

144. Para proteger a Fé Cristã
2014-04-02 16:27:00
Ó Mãe da Salvação,
por favor, intercedei em favor das almas dos Cristãos de todo o mundo!
Por favor, ajudai-os a preservarem sua fé
e a se manterem fiéis aos Ensinamentos de Jesus Cristo!
Rezai para que eles tenham a força da mente e do espírito
para defenderem a sua fé em todos os momentos!
Intercedei, querida Mãe, em seu nome, para abrir os olhos deles para a Verdade
e para dar-lhes a Graça de discernirem qualquer doutrina falsa,
apresentada a eles em Nome de Vosso Filho!
Ajudai-os a permanecerem verdadeiros e leais servos de Deus
e a renunciarem ao mal e às mentiras,
mesmo que tenham que sofrer a dor e o ridículo por causa disso!
Ó Mãe da Salvação, protegei todos os Vossos filhos
e rezai para que cada Cristão siga o caminho do Senhor,
até seu último suspiro! Amém.

145. Enchei-me com o Vosso Dom de Amor
2014-04-03 17:11:00
Querido Jesus, enchei-me, um vaso 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 de Vossa Paz,
de Vossa Calma e de Vossa Misericórdia!
Abri sempre o meu coração para os sofrimentos dos outros e dai-me a Graça
de perdoar os que Vos rejeitam e pecam contra mim!
Ajudai-me a proclamar Vosso Amor através do exemplo,
como Vós faríeis se estivésseis no meu lugar! Amém.

146. Proteção contra o engano
2014-04-11 15:22:00
Querida Mãe da Salvação,
protegei-me com a Graça da proteção contra as fraudes,
criadas por Satanás, para destruir a fé dos Cristãos!
Protegei-nos contra aqueles que são os inimigos de Deus!
Mantende-nos a salvo das mentiras e das heresias,
usadas para enfraquecer o nosso amor por Vosso Filho!
Abri nossos olhos para as inverdades, os enganos
e todos os esforços que podemos encontrar
para nos encorajar a negar a Verdade! Amém.

147. Deus Pai, mostrai Misericórdia àqueles, que negam o Vosso Filho!
2014-04-20 17:40:00
Ó Deus, meu Pai Eterno,
Eu peço para mostrardes Misericórdia àqueles, que negam o Vosso Filho!

Peço pelas almas daqueles, que tentam destruir os Vossos profetas!
Peço pela conversão das almas, que estão perdidas para Vós
e peço que ajudeis a todos os Vossos filhos, para prepararem suas almas
e alterarem as suas vidas, de acordo com a Vossa Divina Vontade,
na antecipação da Segunda Vinda de Vosso amado Filho, Jesus Cristo! Amém.

148. Vinde em meu auxílio
2014-05-03 15:50:00
Ó meu Jesus, ajudai-me, nesta grande aflição!
Segurai-me nos Vossos Braços e levai-me para o Refúgio do Vosso Coração!
Enxugai as minhas lágrimas! Acalmai a minha determinação!
Levantai o meu espírito e enchei-me com a Vossa paz!
Por favor, concedei-me este pedido especial (mencioná-lo aqui ... ).
Vinde em meu auxílio, para que a minha solicitação seja atendida
e que a minha vida possa tornar-se pacífica e em união Convosco, querido Senhor!
Se o meu pedido não puder ser concedido,
então, dai-me a Graça de aceitar
que a Vossa Santa Vontade é para o bem da minha alma
e para que eu permaneça fiel à Vossa Palavra, para sempre,
com um coração bondoso e agradável! Amém.

149. Buscar o Amor de Deus
2014-05-11 18:00:00
Ó Jesus, enchei-me com o Amor de Deus!
Enchei-me com a Vossa Luz Divina e enchei-me com o amor de que eu preciso,
para espalhar as sementes da Misericórdia de Deus entre todas as nações!
Permiti que o Vosso Amor Divino possa ser espalhado por mim
entre todos aqueles, com quem entro em contato.
Espalhai o Vosso Amor, para que ele pouse sobre todas as almas,
todas as religiões, todas as crenças, todas as nações como uma névoa, para arrebatar todos os filhos de Deus na unidade.
Ajudai-nos a espalhar o Amor de Deus,
para que Ele possa e vá dominar todo o mal no mundo. Amém.

150. Para salvar as almas dos não crentes
2014-05-16 16:05:00
Querido Jesus, eu Vos peço para salvardes todos aqueles
que, não por culpa própria, se recusam a reconhecer-Vos.
Eu Vos ofereço o meu sofrimento, para trazer-Vos as almas daqueles,
que Vos rejeitam e para a Misericórdia,
que Vós derramareis sobre o mundo inteiro.
Tende Misericórdia para com estas almas!
Levai-as para o Vosso Refúgio Celestial e perdoai os seus pecados. Amém.

151. Para defender a Fé
2014-05-22 15:26:00
Ó Mãe de Deus, Imaculado Coração de Maria, Mãe da Salvação,

rezai para que nós permaneçamos fiéis à Verdadeira Palavra de Deus
em todos os momentos!
Preparai-nos para defendermos a fé,
para defendermos a Verdade e rejeitarmos a heresia!
Protegei todos os Vossos filhos em tempos de dificuldades
e dai a cada um de nós as Graças para sermos corajosos
quando formos desafiados a rejeitar a Verdade e a renunciar ao Vosso Filho!
Rezai, Santa Mãe de Deus, para que nos seja dada a Intervenção Divina
para permanecermos Cristãos, de acordo com a Santa Palavra de Deus! Amém.

152. Ajudai-me na minha hora de desamparo
2014-05-31 08:20:00
Querido Jesus, ajudai-me na minha hora de desamparo!
Libertai-me do pecado e abri os meus olhos, o meu coração e a minha alma
para o engano do diabo e dos seus maus caminhos!
Enchei-me com o Vosso Amor, quando eu sentir ódio no meu coração!
Enchei-me com a Vossa Paz, quando eu sentir dor!
Enchei-me com a Vossa Força, quando estiver fraco!
Salvai-me da prisão em que me encontro,
para que eu possa ser livre e realizado de forma segura
nos Vossos Braços Sagrados! Amém.

153. O Dom de Proteção para crianças
2014-05-31 16:20:00
Ó Mãe de Deus, Mãe da Salvação,
Eu Vos peço que consagreis as almas destas crianças (listar aqui ...)
e as apresenteis ao Vosso Filho amado.
Intercedei para que Jesus, através do Poder do Seu Precioso Sangue,
cubra e proteja estas pequenas almas contra todo o mal.
Peço-Vos, querida Mãe,
que protejais a minha família em tempos de grandes dificuldades
e que o Vosso Filho olhe com bons olhos o meu pedido
para unir minha família como uma com Cristo e conceder-nos a salvação eterna. Amém.

154. Oração do Dia da Festa da Mãe da Salvação
2014-06-04 14:13:00
Ó Mãe da Salvação, coloco diante de Vós, hoje, neste dia,
4 de junho, a Festa da Mãe da Salvação,
as almas dos seguintes (listar nomes ...).
Por favor, dai-me e a todos aqueles que Vos honram, Mãe querida,
e que distribuem a Medalha da Salvação,
toda a proteção contra o maligno e contra todos aqueles,
que rejeitam a Misericórdia de Vosso Filho amado, Jesus Cristo,
e todos os Dons que Ele lega à Humanidade.
Intercedei, querida Mãe,
para que a todas as almas seja concedido o Dom da Salvação Eterna. Amém.

155. Pela Proteção da Missão de Salvação
2014-06-08 14:45:00
Ó querida Mãe da Salvação,
ouvi o nosso apelo para a proteção desta Missão da Salvação
e para a proteção dos filhos de Deus!
Rezamos por aqueles, que desafiam a Vontade de Deus
neste grande momento na história.
Nós Vos pedimos que protejais todos aqueles, que respondem ao Vosso apelo
e à Palavra de Deus, para salvar a todos dos inimigos de Deus.
Por favor, ajudai a libertar as almas, que são vítimas do engano do diabo
e abri os olhos deles para a Verdade!
Ó Mãe da Salvação, ajudai-nos, pobres pecadores, a sermos dignos,
de receber a Graça da perseverança neste tempo de sofrimento,
em Nome de Vosso Filho amado, Jesus Cristo!
Protegei esta Missão de danos!
Protegei os Vossos filhos da perseguição!
Cobri a todos nós com o Vosso Santíssimo Manto
e favorecei-nos com o Dom de mantermos a nossa fé,
cada vez que somos desafiados por falar a Verdade,
para transmitirmos a Santa Palavra de Deus,
pelo resto de nossos dias, agora e para sempre! Amém.

156. Proteção contra o ódio
2014-06-09 21:42:00
Querido Jesus, dai-me o Vosso Amor e abri o meu coração
para aceitar o Vosso Amor com gratidão!
Pelo Poder do Espírito Santo, deixai o Vosso Amor brilhar sobre mim,
para que eu me torne um farol da Vossa Misericórdia!
Cercai-me com Vosso Amor
e deixai o meu amor por Vós diluir cada tipo de ódio,
que eu encontrar, quando eu espalhar a notícia da Vossa Palavra!
Derramai a Vossa Misericórdia sobre nós e perdoai aqueles que Vos rejeitam,
Vos insultam e que são indiferentes à Vossa Divindade
e dai-lhes o Dom do Amor!
Deixai o Vossa Amor brilhar nos momentos de incerteza, de fé fraca,
nos momentos de provações e sofrimento
e, pelo Poder do Espírito Santo, me ajuda a trazer a Verdade para aqueles,
que têm mais necessidade da Vossa ajuda. Amém.

157. Pelas almas em escravidão
2014-06-14 12:40:00
Ó querido Jesus, libertai aquelas almas,
que são escravos de falsos deuses e de Satanás!
Ajudai-nos, através das nossas orações, a trazer-lhes o alívio da dor da posse!
Abri as portas 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 pedimos, Jesus, que cubrais essas almas com o Poder do Espírito Santo,
para que elas busquem a Verdade

e ajudai-as a encontrar a coragem de ignorar as armadilhas
e maldade do diabo! Amém.

158. Protegei-me da nova religião mundial
2014-06-28 15:03:00
Querido Jesus, protegei-me do mal da nova religião mundial,
que não vem de Vós!
Sustentai-me na minha jornada para a liberdade,
ao longo do caminho para o Reino Sagrado!
Mantende-me em união Convosco,
sempre que eu estiver atormentado e forçado a engolir mentiras,
que são espalhadas por Vossos inimigos para destruir as almas!
Ajudai-me a suportar a perseguição,
a manter-me firme na Verdadeira Palavra de Deus
contra as falsas doutrinas e outros sacrilégios,
que eu possa ser forçado a aceitar!
Pelo dom da minha livre e espontânea vontade,
levai-me para o Domínio do Vosso Reino,
para permitir que eu me levante e proclame a Verdade,
quando for declarada ser uma mentira!
Nunca me deixeis vacilar, hesitar ou fugir de medo, em face da perseguição!
Ajudai-me a permanecer firme e constante na Verdade, enquanto eu viver! Amém.

159. Apelo para o Amor de Deus
2014-07-08 16:00:00
Ó Mãe da Salvação,
Peço-Vos para intercederdes em meu nome, quando eu imploro pelo Amor de Deus.
Enchei a minha alma, um vaso vazio, com o Amor de Deus,
de modo que, quando estiver transbordando, ele o vá derramar
sobre as almas pelas quais eu me esforço para mostrar compaixão.
Pelo Poder de Deus, peço que me liberteis de todos os sentimentos de ódio
que eu possa sentir por aqueles, que traem Vosso Filho.
Humilhai-me em espírito e enchei-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.

160. Ajudai-me a amar-Vos mais
2014-07-22 16:50:00
Ó meu Jesus, Salvador do mundo, ajudai-me a amar-Vos mais!
Ajudai-me a crescer em meu amor por Vós.
Enchei o meu coração com o Vosso Amor e Compaixão,
para que eu possa alcançar as Graças de amar-Vos como Vós me amais.
Preenchei a minha alma ingrata com um amor profundo e duradouro por Vós
e por tudo o que Vos representa.
Pelo Poder de Vossas Graças, ajudai-me a amar o meu próximo
como Vós amais a todos os filhos de Deus
e para mostrar compaixão para com aqueles,
que necessitam de Vosso amor

e que não têm fé.
Uni-me em união Convosco, para que eu possa levar a vida Cristã,
que Vós nos ensinastes pelo Vosso exemplo, durante Vosso tempo na Terra. Amém.

161. Por confiança e paz
2014-07-23 17:04:00
Jesus, eu confio em Vós.
Ajudai-me a amar-Vos mais.
Enchei-me com a confiança de entregar-me
em união plena e definitiva Convosco.
Ajudai-me a aumentar minha confiança em Vós, nos momentos difíceis.
Enchei-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 Vos entrego a minha vontade,
e fazei dela como Vos quiserdes,
para o meu bem e o bem de outras almas. Amém.

162. Para proteger os fracos e inocentes
2014-07-24 16:48:00
Ó Deus, Pai Todo-Poderoso, por favor, protegei os fracos e inocentes,
que sofrem nas mãos daqueles que têm ódio em seus corações!
Aliviai o sofrimento suportado por Vossos pobres filhos indefesos!
Dai-lhes todas as Graças de que necessitam,
para se protegerem dos seus inimigos.
Enchei-os com coragem, esperança e caridade,
para que eles possam encontrar em seus corações
perdão por aqueles, que os atormentam.
Peço-Vos, Senhor, meu Pai Eterno,
que perdoeis aqueles, que desafiam a Lei da Vida
e ajudai-os a ver o quanto suas ações Vos ofendem,
de modo que possam mudar os seus caminhos
e buscar consolo nos Vossos Braços. Amém.

163. Livrai-me da perseguição
2014-08-09 17:43:00
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 em minha alma.
Ajudai-me a me entregar realmente à Vossa Misericórdia.
Tirai meus medos.
Ajudai-me a aliviar a minha dor e a afastar todas as perseguições
para longe de mim, para que eu possa seguir-Vos como uma criança pequena,
na certeza de que todas as coisas estão sob 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 afiadas me açoitem

ou os seus atos malignos me desviem do Caminho da Verdade.
Ajudai-me a concentrar-me apenas no Vosso Reino por vir
e a perseverar, com dignidade, contra quaisquer insultos,
que eu possa suportar em Vosso Nome.
Trazei-me a paz do espírito, a paz do coração, a paz da alma. Amém.

164. Oração da Paz para Nações
2014-08-24 17:00:00
Ó Jesus, trazei-me a paz!
Trazei paz à minha nação e a todos os Países dilacerados
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 a Deus triunfe sobre o mal
e que as almas possam ser salvas da corrupção de falsidades,
da crueldade e da má ambição!
Deixai a paz reinar sobre todos aqueles,
que dedicam suas vidas à Verdade da Vossa Santa Palavra
e aqueles, que não Vos conhecem ainda. Amém.

165. Pelo Dom da Vida Eterna
2014-09-05 20:45:00
Jesus, ajudai-me a acreditar em Vossa existência!
Dai-me um sinal, para que o meu coração possa responder-Vós!
Preenchei a minha alma vazia com a Graça de que eu preciso,
para abrir minha a mente e o meu coração para o Vosso amor!
Tende Misericórdia de mim e limpai a minha alma de todo erro,
que eu cometi na minha vida!
Perdoai-me por rejeitar-Vos,
mas, por favor, enchei-me com o amor de que eu preciso,
para ser digno da Vida Eterna!
Ajudai-me a conhecer-Vos, a ver a Vossa Presença nas outras pessoas
e enchei-me com a Graça de reconhecer o Sinal de Deus
em cada Dom lindo, que Vós destes à raça humana!
Ajudai-me a compreender os Vossos Caminhos e salvai-me da separação
e da dor das trevas, que eu sinto na minha alma. Amém.

166. Para mitigar o assassinato de inocentes
2014-09-18 20:36:00
Querida Mãe da Salvação, por favor,
apresentai este nosso apelo a Vosso amado filho, Jesus Cristo,
para mitigar o assassinato de inocentes.
Pedimos que, em Sua Misericórdia,
Ele remova a ameaça de genocídio, perseguição e terror
contra os filhos de Deus, de todas as formas.
Por favor, nós Vos suplicamos, querida Mãe da Salvação,

que ouçais os nossos gritos de amor, união e paz, neste mundo triste.
Pedimos que Jesus Cristo, o Filho do homem, nos proteja a todos
durante estes tempos de grande dor e sofrimento na Terra. Amém.

167. Protegei minha família
2014-09-21 17:45:00
Ó Deus, meu Pai Eterno,
mediante a Graça do Vosso amado Filho, Jesus Cristo,
por favor, protegei a minha família, em todos os momentos, do mal!
Dai-nos a força para superarmos a má intenção
e permanecermos unidos em nosso amor por Vós!
Amparai-nos através de todas as provações e sofrimento que possamos suportar
e mantende vivo o amor, que temos um pelo outro
de modo que estejamos em união com Jesus!
Abençoai as nossas famílias e dai-nos o Dom do Amor,
mesmo em tempos de conflitos!
Fortalecei o nosso amor, para que possamos compartilhar a alegria
da nossa família com os outros,
de modo que o Vosso Amor possa ser compartilhado com o mundo inteiro. Amém.

168. Pelo Dom do Amor de Deus
2014-09-29 20:50:00
Ó Pai querido,
O Eterno,
Deus, o Altíssimo,
Fazei-me digno do Vosso Amor!
Por favor, perdoai-me por magoar os outros e por qualquer injustiça,
que tenha causado sofrimento a qualquer um dos Vossos filhos!
Abri meu coração, para que eu possa receber-Vos em minha alma,
e purificai-me de todo o ódio,
que eu possa sentir contra outra pessoa!
Ajudai-me a perdoar os meus inimigos
e a semear as sementes do Vosso Amor,
onde quer que eu vá e entre aqueles, que eu encontrar todos os dias.
Dai-me, querido Pai, os Dons da Perseverança e Confiança,
para que eu possa defender Vossa Santa Palavra
e, assim, manter viva, em um mundo escuro,
a Chama de Vosso Grande Amor e Misericórdia. Amém.

169. Para a salvação daqueles, que rejeitam a Cristo
2014-10-07 19:07:00
Querido Jesus, por Vossa Compaixão e Misericórdia,
Peço-Vos a salvação daqueles, que Vos rejeitaram;
que negam a Vossa Existência;
que deliberadamente se opõem à Vossa Santa Palavra
e cujos corações amargos enveneraram suas almas contra a Luz
e a Verdade da Vossa Divindade.
Tende Misericórdia de todos os pecadores!

Perdoai aqueles, que blasfemam contra a Santíssima Trindade
e ajudai-me, à minha maneira, e através dos meus sacrifícios pessoais,
a aconchegar em Vossos Braços Amorosos,
aqueles pecadores, que mais precisam de Vossa Misericórdia!
Eu dou-Vos a minha promessa,
que, através de meus pensamentos, minhas ações e da palavra falada,
Vos sirvo da melhor forma possível na Vossa Missão de Salvação. Amém.

170. Para sacerdotes: Para defender a Santa Palavra de Deus
2014-10-13 10:51:00
Ó Querido Senhor, meu amado Jesus Cristo,
Segurai-me!
Protegei-me!
Mantende-me na Luz do Vosso Rosto,
enquanto a minha perseguição se intensifica,
quando o meu único pecado é defender a Verdade,
a Santa Palavra de Deus.
Ajudai-me a encontrar coragem
para servir-Vos fielmente, em todos os momentos!
Dai-me a Vossa Coragem e a Vossa Força,
pois eu luto para defender os Vossos Ensinamentos contra a oposição feroz!
Nunca me abandoneis, Jesus, nos meus momentos de necessidade
e fornecei-me tudo o que eu preciso para continuar a Vos servir,
através da prestação dos Santos Sacramentos
e do Vosso Precioso Corpo e Sangue, através do Santo Sacrifício da Missa.
Abençoai-me Jesus!
Caminhai comigo! Descansai em mim!
Ficai comigo!
Amém.

171. Proteção contra o Falso Profeta
2012-08-19 22:56:00
Querido Jesus, salvai-nos do engano do Falso Profeta!
Jesus, tende piedade de nós!
Jesus, salvai-nos da perseguição!
Jesus, preservai-nos do Anticristo!
Senhor, tende Misericórdia!
Cristo, tende Misericórdia!
Querido Jesus, cobri-nos com Vosso Precioso Sangue!
Querido Jesus, abri os nossos olhos para as mentiras do Falso Profeta!
Querido Jesus, uni a Vossa Igreja!
Jesus, protegei os nossos Sacramentos!
Jesus, não deixeis o Falso Profeta dividir a Vossa Igreja!
Querido Jesus, ajudai-nos a rejeitar as mentiras,
apresentadas a nós como verdade!
Jesus, dai-nos força!
Jesus, dai-nos esperança!
Jesus, inundai nossas almas com o Espírito Santo!
Jesus, protegei-nos da Besta!

Jesus, dai-nos o Dom do Discernimento,
para que possamos acompanhar o caminho da Vossa verdadeira Igreja
em todos os tempos, sempre e eternamente. Amém.

172. Para a Graça da Imunidade
2012-08-24 15:15:00
Ó Pai Celestial, ó Altíssimo,
eu Vós amo.
Eu Vós honro.
Senhor, tende piedade!
Senhor, perdoai-nos as nossas ofensas!
Eu Vos adoro.
Eu Vos louvo.
Eu Vos agradeço por todas as Vossas Graças especiais.
Peço-Vos a Graça da Imunidade para os meus amados:
(Aqui fala os nomes das pessoas que você quer salvar.)
Eu Vós ofereço a minha lealdade em todos os momentos.
Vós, Pai Celestial, ó Altíssimo,
Criador de todas as coisas,
Criador do Universo,
Criador da Humanidade,
Sois a fonte de todas as coisas.
Sois a fonte do Amor.
Sois o Amor.
Eu Vos amo.
Eu Vos honro.
Eu me coloco diante de Vós.
Eu imploro por Misericórdia para todas as almas que não Vos conhecem,
que não Vos honram,
que rejeitam Vossa Mão de Misericórdia.
Eu me entrego a Vós em mente, corpo e alma,
para que Vós possais levá-las em Vossos Braços, seguros do mal.
Eu Vos peço que abrais a Porta do Paraíso,
para que todos os Vossos filhos possam se unir, afinal,
na herança que criastes para todos nós. Amém.

173. Defender a Palavra de Deus
2012-10-11 10:03:00
Ó querido Jesus, protegei-nos das mentiras, que ofendem a Deus!
Protegei-nos de Satanás e do seu exército!
Ajudai-nos a Vos amar mais!
Amparai-nos em nossa batalha!
Defendei-nos em nossa fé!
Levai-nos ao Vosso refúgio de segurança!
Ajudai-nos a levantarmo-nos e defendermos a Vossa Santa Vontade!
Reforçai-nos a nossa determinação de sermos Vossos verdadeiros discípulos!
Dai-nos coragem!
Dai-nos confiança!
Orientai sobre o caminho da Verdade!

Defendei-nos contra o inimigo!
Derramai Vossas graças de proteção sobre nós!
Ajudai-nos a evitarmos a tentação!
Trazei-nos mais perto de Vosso Sagrado Coração!
Ajudai-nos a permanecermos fiéis a Vós em todos os momentos! Amém.

174. Para mitigar a punição por Deus Pai
2013-01-12 15:10:00
Ó Deus, ó Altíssimo.
Nós imploramos Vossa Misericórdia
pelos pecados dos Vossos filhos.
Agradecemos-Vos pelo Presente da Terra.
Nós Vos agradecemos pelo Dom da vida humana.
Para nós o Dom da vida é como um tesouro.
Defendemos o Dom da vida.
Nós Vos agradecemos pelo Presente do Vosso Filho, Jesus Cristo.
Nós Vos agradecemos pelo Dom da Redenção.
Louvamos a Vossa Divindade.
Nós nos rendemos completamente diante de Vós,
de modo que a Vossa Santa Vontade possa ser concluída,
assim na Terra como no Céu.
Nós Vos agradecemos pelo Dom da Iluminação da Consciência (o GRANDE ALERTA).
Nós Vos agradecemos pela promessa da vida eterna.
Congratulamo-nos com o Novo Paraíso.
Nós Vos imploramos para salvardes todas as almas,
incluindo aquelas, que Vos atormentam
e aquelas, que estão perdidas para Vós.
Agradecemos-Vos pelo Amor que mostrais a todos os Vossos filhos.
Nós Vos agradecemos pelo Dom da Profecia.
Nós Vos agradecemos pelo Dom da Oração.
Nós Vos pedimos que nos concedais a paz e a salvação. Amém.

175. Para a salvação daqueles em pecado mortal
2013-02-11 12:30:00
Jesus, salvai todos os pecadores do fogo do inferno!
Perdoai as almas enegrecidas!
Ajudai-as a ver-Vos!
Tirai-as da escuridão!
Abri seus olhos!
Abri seus corações!
Mostrai-lhes a Verdade!
Salvai-as!
Ajudai-as a ouvir!
Livrai-as do orgulho, da luxúria e da inveja!
Protegei-as do mal!
Ouvi seus pedidos de ajuda!
Segurai suas mãos!
Puxai-as para perto de Vós!
Salvai-as do engano de Satanás! Amém.

176. Dom das Graças
2014-01-08 21:15:00
Ó queridíssimo Jesus, meu amado Salvador!
Enchei-me com Vosso Amor!
Enchei-me com Vossa Força!
Enchei-me com Vossa Sabedoria!
Enchei-me com Vossa Perseverança!
Enchei-me com Vossa Humildade!
Enchei-me com Vossa Coragem!
Enchei-me com Vossa Paixão! Amém.

