Orientações para os Grupos de Cruzada de Oração
Minha amada filha, deve saber-se que Eu gostaria de formar um exército de
grupos de oração em todo o mundo. Eu vou fornecer-vos, ao Meu exército, as
orações que precisam de ser recitadas para salvar almas. Estes grupos de
oração vão expandir-se e dentro das suas fileiras levantar-se-á um
verdadeiro exército de devotos seguidores para levar a todos a Verdade da
Minha Promessa de Divina Salvação.
Estes grupos, como o Meu Amado Pai ordenou, formarão o exército que
enfrentará a escuridão causada por Satanás e seus crentes e seguidores.
Da Mensagem de 10 de Agosto de 2011:
Paciência, silêncio, oração diária, formação de grupos de oração, recitação do
Terço da Divina Misericórdia, Jejum e o Santo Rosário da Minha Amada Mãe,
combinados, representam a fórmula perfeita para salvar almas.
Pelo menos duas pessoas devem reunir-se. Com o tempo espero que muitos
participem nesta Missão para salvar todas as almas. Isto pode ser feito em casas ou
em lugares públicos onde sejam permitidas reuniões. Se possível, estes encontros
devem ser em casas de culto. As pessoas devem reunir tantas vezes quanto
possível. Mesmo que vós comeceis com um ou dois dias por semana e com pessoas
diferentes em cada dia, se fordes capazes de reunir diariamente, que é o objectivo,
pelo menos vós começais. Se o grupo for suficientemente grande, vós podeis ter
um líder e organizador, voluntário, ou várias pessoas podem compartilhar essa
responsabilidade, ou apenas rodar e partilhar essa responsabilidade. Talvez vós
possais passar de casa em casa.
É recomendado que comeceis com uma oração.
Pelo menos um Mistério do Santíssimo Rosário de Nossa Senhora, rezado
lentamente e com o coração, prestando atenção ao que estais a dizer e sabendo o
que dizeis e para quem estais a falar, é recomendado, tanto no Rosário como nas
Cruzada de Orações e no Terço da Divina Misericórdia.
Lembrai-vos que Nossa Senhora prometeu colocar um círculo de protecção em
torno daqueles que rezem três Terços do Seu Santíssimo Rosário diariamente.
Nossa Senhora pediu às pessoas de todas as religiões para rezarem o Seu Rosário.
Como rezar o Rosário, será detalhado abaixo.
As Mensagens recentes, dadas desde a última reunião, devem ser lidas de forma
lenta e respeitosa. Ninguém deve interpretar as mensagens porque Jesus já disse
que mesmo a Maria Divina Misericórdia não está qualificada para as interpretar.
Uma interpretação errada pode afastar as almas e o objectivo desta Missão é
alcançar todas as almas de todas as religiões ou de nenhuma fé. Ninguém é
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excluído. Seria útil copiar as mensagens que vós lerdes para que possam ser
entregues aos que não têm computador.
Recomenda-se que todas as orações da Cruzada e Ladainhas sejam oradas, dando o
tempo adequado quando é pedido às pessoas que adicionem as suas próprias
intenções. É melhor para as pessoas, orarem silenciosamente as suas intenções.
Talvez as pessoas possam curvar a cabeça e depois levantá-la quando tiverem
terminado, de modo a que vós possais continuar sem deixar ninguém de fora.
Lembrai-vos que algumas pessoas têm grandes famílias e muitas intenções, e é
importante que todos sejam incluídos. Na Segunda Ladainha recomenda-se que as
almas em completa escuridão, e aqueles que vão morrer hoje, se incluam nas
vossas outras intenções.
Se o grupo ficar suficientemente grande, talvez um líder possa estar à frente do
grupo, de modo que se saiba quando as pessoas completaram as suas intenções e
as orações possam continuar.
Em seguida, a recitação do Terço da Divina Misericórdia, dos vossos corações,
seguido das orações especiais dadas por Nosso Senhor, que serão listadas abaixo. O
Terço também pode ser cantado. Os mistérios remanescentes do Rosário também
devem ser rezados, se o tempo permitir que o grupo possa fazê-lo junto. Se nem
todos podem ficar para os mistérios finais, é recomendado que aqueles que são
capazes de rezar permaneçam. Lembrai-vos que há grande poder se vós orardes
em conjunto, como Grupo de Cruzada de Oração.
As discussões sobre as Mensagens devem ser limitadas a citações directas e
exactas das Mensagens originais. É altamente recomendável que todos orem por
discernimento sobre as Mensagens, devido ao grande perigo de as interpretar
erradamente. Recomenda-se que se vós tiverdes dificuldade em compreender uma
determinada mensagem que orais sobre ela.
Se o grupo se tornar suficientemente grande, vós podeis rodar a Recitação do
Rosário, de um lado da Igreja para o outro.
É muito importante que não vos apresseis. Estes grupos de oração vão fazer um
grande trabalho, pois eles fazem parte do exército de Deus nesta batalha pelas
almas. A oração é a arma. Por favor, tentem manter em mente que quanto melhor é
a oração melhor é a arma.
Embora Nosso Senhor pedisse que rezemos o Terço da Divina Misericórdia às 3:00
horas da tarde, Ele também solicitou que a oremos muitas vezes por dia.
O Terço da Divina Misericórdia
Em 1933, Deus deu à Irmã Faustina uma impressionante visão da Sua Misericórdia.
A Irmã diz-nos:
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"Vi uma grande luz, com Deus, o Pai, no meio dela. Entre esta Luz e a Terra vi Jesus
pregado na Cruz e de tal maneira que Deus, querendo olhar para a Terra, tinha que
olhar através das Chagas de Nosso Senhor, e eu entendi que Deus abençoou a terra
por causa de Jesus. "
De uma outra visão, em 13 de Setembro de 1935, ela escreve:
"Eu vi um Anjo, o executor da ira de Deus ... sobre o ataque à terra ... Eu comecei a
implorar a Deus, fervorosamente, pelo mundo, com palavras que ouvi
interiormente. Enquanto orava, desta forma, eu vi o Anjo em desamparo, e ele não
poderia realizar o Justo Castigo .... "
No dia seguinte, uma voz interior lhe ensinou a dizer esta oração nas contas
comuns do rosário:
Comece por fazer o Sinal da Cruz: Em Nome do Pai, e do Filho e do Espírito
Santo. Amém.
"Primeiro dizer um 'Pai Nosso', 'Ave Maria', e 'Eu creio em Deus'.
Então, nas grandes contas, dizer as seguintes palavras:
"Eterno Pai, eu Vos ofereço o Corpo e Sangue, Alma e Divindade do Vosso
muito Amado Filho Nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação pelos nossos
pecados e os do mundo inteiro."
Nas contas menores dizer as seguintes palavras:
"Pela Sua dolorosa Paixão tende Misericórdia de nós e de todo o mundo."
(Repita essas duas orações em todas as cinco dezenas).
Em conclusão, diz estas palavras três vezes:
"Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem piedade de nós e de todo o
mundo".
Termina com o Sinal da Cruz.
Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Então diz:
Enchei-me agora ó Senhor com o Dom do Espírito Santo para levar a Vossa
Santíssima Palavra aos pecadores que devo ajudar a salvar em Vosso Nome.
Ajudai-me a cobri-los, através das minhas orações com o Vosso Precioso
Sangue, para que possam ser atraídos para o Vosso Sagrado Coração. Dai-me
o Dom do Espírito Santo para que essas pobres almas possam gozar o Vosso
Novo Paraíso.
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Jesus deu-nos o seguinte pedido através da Maria Divina Misericórdia:
Dizei esta oração todos os dias depois de recitardes a Minha Divina Misericórdia e
vós, através da vossa fidelidade a Mim, ajudareis a salvar os Meus filhos.
Jesus disse mais tarde à Irmã Faustina:
"Diz incessantemente este Terço que Eu te ensinei. Qualquer um que o diga
receberá grande Misericórdia na hora da morte. Os sacerdotes o recomendarão
aos pecadores como a última esperança. Mesmo o pecador mais endurecido, se
recitar este Terço, uma vez sequer, terá as graças da Minha Infinita Misericórdia.
Eu quero que o mundo inteiro saiba da Minha Infinita Misericórdia. Eu quero dar
graças inimagináveis para aqueles que confiam na Minha Misericórdia ".
"Quando eles dizem este Terço na presença da morte, Eu Me colocarei entre o Pai e
a alma agonizante, não como Justo Juiz mas como o Salvador Misericordioso".
Como Orar Santíssimo Rosário
Mistérios do Rosário
A Igreja tem utilizado três conjuntos de mistérios há muitos séculos. Em 2002, o
Papa João Paulo II propôs um quarto conjunto de mistérios - os Mistérios da Luz,
ou Mistérios Luminosos. De acordo com a sua sugestão, se vós só podeis rezar um
mistério num dia, os quatro conjuntos de mistérios podem ser rezados nos
seguintes dias: os Mistérios Gozosos na segunda-feira e sábado, os Mistérios
Dolorosos na terça-feira e sexta-feira, os Mistérios Gloriosos e na quarta-feira
domingo, e os Mistérios Luminosos na quinta-feira.
Mistérios Gozosos
1.
2.
3.
4.

Anunciação Maria descobre que foi escolhida para ser a Mãe de Jesus.
Visitação Maria visita Isabel, que diz que ela será sempre lembrada.
Natividade Jesus nasce num estábulo em Belém.
Apresentação Maria e José levam o menino Jesus ao Templo para o
apresentar a Deus.
5. Encontro de Jesus no Templo Jesus é encontrado no Templo discutindo
sua fé com os mestres.
Os Mistérios da Luz
1. Baptismo de Jesus no rio Jordão - Deus proclama que Jesus é o Seu Filho
amado.
2. Festa de Casamento em Canan - A pedido de Maria, Jesus realiza seu
primeiro milagre.
3. Proclamação do Reino de Deus - Jesus chama a todos à conversão e ao
serviço do Reino.
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4. Transfiguração de Jesus - Jesus é revelado em glória a Pedro, Tiago e João.
5. Instituição da Eucaristia - Jesus oferece o Seu Corpo e Sangue, na Última
Ceia.
Mistérios Dolorosos
1. Agonia no Jardim - reza de Jesus no Jardim de Getsêmani, na noite antes
de morrer.
2. A Flagelação - Jesus é açoitado com chicotes.
3. A Coroação de Espinhos - Jesus é escarnecido e coroado de espinhos.
4. Carregar da Cruz - Jesus carrega a cruz, que será usada para o crucificar.
5. A Crucificação -Jesus é pregado na cruz e morre.
Mistérios Gloriosos
1. Ressurreição - Deus Pai ressuscita Jesus dentre os mortos.
2. Ascensão - Jesus volta ao Pai Celestial.
3. A vinda do Espírito Santo - O Espírito Santo vem para trazer vida nova aos
discípulos.
4. A Assunção de Maria - No final de sua vida na terra, Maria é levada de
corpo e alma ao Céu.
5. A Coroação de Maria - Maria é coroada como Rainha do Céu e da Terra.
Comece fazendo o Sinal da Cruz e abençoe-se a si mesmo:
Em Nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Então recitar o Credo Apostólico:
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, morreu, e foi
sepultado. Desceu ao Inferno, ao terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao Céu
e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir para 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 e na vida eterna.
Amém.
Então diga 1 Pai Nosso, 3 Ave Marias (para as virtudes da Fé, Esperança e
Caridade) e depois uma Glória:
Pai Nosso, que estais no Céu, 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
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dia nos dai hoje. E perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos
aqueles que nos ofenderem. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do
mal. Amém.
Ave Maria, cheia de Graça, o Senhor é convosco, Bendita sois vós entre as
mulheres e Bendito é o Fruto do Vosso Ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus,
rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém.
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora, e sempre
e todo o sempre. Amém.
Enquanto meditas sobre os mistérios, recitai:
Um Pai-Nosso (grandes contas)
10 Ave Marias (contas pequenas)
1 Glória (antes da próxima grande pérola) para fazer uma década completa do
Rosário.
Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do Inferno, levai as almas todas
para o céu, especialmente as que mais precisam de Vossa Misericórdia.
Repetir essas orações para todas as cinco dezenas do Rosário.
Salve Rainha (ou Salve Regina, pode ser cantada)
Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salvé. A vós
bradamos, os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando
neste vale de lágrimas. Eia pois, advogada nossa, os vossos olhos misericordiosos
anos volvei e, depois deste desterro, nos mostrai o bendito fruto do Vosso Ventre,
Jesus. Ó Clemente, ó Piedosa, ó Doce sempre Virgem Maria.
(Verso) Rogai por nós, Santa Mãe de Deus.
(Resposta) Para que sejamos dignos das Promessas de Cristo.
Oração do Rosário
(Verso) Oremos,
(Resposta) Ó Deus, de cujo Filho Unigénito, através da Sua vida, morte e
ressurreição, obtivemos o prémio da salvação eterna. Assegurai-nos, nós Vos
suplicamos, enquanto meditamos sobre esses mistérios do Santíssimo Rosário da
Abençoada Virgem Maria, que imitemos o que eles contêm e alcancemos o que eles
prometem, através de Cristo, Nosso Senhor. Amém.
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Oração a São Miguel Arcanjo
São Miguel Arcanjo, defendei-nos neste combate, sede nosso auxílio contra as
maldades e as ciladas do demónio, instante e humildemente vos pedimos que Deus
sobre ela impere e vós, Príncipe da milícia celeste, com esse Poder Divino
precipitai no Inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que vagueiam pelo
mundo, para perdição das almas.
Por intenção do Santo Padre
Os Católicos que dizem o Rosário em grupo, ou, individualmente, diante do
Santíssimo Sacramento, podem ganhar a indulgência plenária nas condições
habituais, o que inclui a oração por intenção do Santo Padre.
Por intenção do Santo Padre.
Pai Nosso, uma Ave Maria e uma Glória.
Concluir com o Sinal da cruz, abençoando-se a si mesmo.
Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
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