Para os Coordenadores dos Grupos de
Oração "Jesus à Humanidade”
PERFIL DO COORDENADOR DE UM GRUPO DE ORAÇÃO DE JESUS À HUMANIDADE
1

Como devemos ser líderes/coordenadores de Grupos de Oração?

Em palavras gerais: devemos pôr em prática tudo o que Deus quer que façamos para
nos aproximarmos cada vez mais d'Ele, isto é, tentar sempre seguir/avançar no
caminho da santidade (tentar permanecer na Graça) e depois ajudar, orientar e dar
bom exemplo às almas que me foram confiadas e/ou que de alguma forma estão
próximas de mim.
Devemos nos esforçar constantemente para alcançar qualidades ou virtudes que
são muito importantes para entrar no Reino do Céu:
Obediência à Vontade de Deus e Fidelidade a Deus, Sua Lei e Suas indicações
específicas nesta Missão. A obediência torna o meu coração mais dócil e posso guiar
as almas de uma forma conforme a vontade de Deus.
Humildade, simplicidade, sinceridade, dignidade - precisamos deles para entrar no
céu e dar um exemplo para as almas.
Confiança em Deus - faz crescer nosso fervor.
Render-se/abandonar-se a Deus - nos faz cumprir Sua Vontade, adorá-lo e cumprir o
Primeiro Mandamento.
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Pedir constantemente com humildade o dom do discernimento - isso nos tornará
sábios nas coisas de Deus, e assim poderemos ajudar os outros.
Pratique a Paciência em todas as situações que surgem em nosso caminho. Seremos
mais perseverantes cada vez que conseguirmos algo sendo pacientes.
Tentar trazer ordem, ser responsável e respeitoso em tudo e com todos, assim
como e em primeiro lugar respeito e honra a Deus e às Coisas de Deus. Ele fará com
que os outros também me respeitem e respeitem a Deus e as coisas de Deus.
Perdoa do coração, ele nos dará paz interior.
Oferecer com muito amor nossos sofrimentos a Deus como oferenda pela
conversão e salvação das almas, especialmente das almas daqueles que se querem
salvar.

2 Que nos pede o Senhor Jesus para que os nossos grupos de oração
permaneçam estáveis, protegidos e tenham o êxito que Ele espera?
Permanecer em união com Maria da Divina Misericórdia - Através das páginas
autorizadas da missão, ou através dos coordenadores internacionais, ou os do meu
país.
Trabalhar em estreita colaboração (no meu grupo, com outros grupos de oração que
conheço, ou com os do meu país, com esta Missão).
Coordenar meu grupo de acordo com as Indicações da Mission, e com as
Recomendações que nos foram dadas nesta Missão.

3 Qual é o meu objectivo como Coordenador?
 Meu principal objetivo é aproximar as almas de Deus e guiá-las para que
sejam salvas, já que Ele as confiou a mim e durante este processo:
 ajudam-se mutuamente e confortam-se mutuamente,
 coordenar o grupo para nos ajudar e nos dar palavras de encorajamento ao
passarmos por diferentes situações,
 coordenar o grupo para orarmos juntos e mantermos a nossa fidelidade e fé em
Deus,
 também coordenar para tornar conhecidas a outros as Mensagens e Orações
desta Missão e salvar almas através de nossas orações e sacrifícios.
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Estes Grupos de Oração farão um grande trabalho, pois fazem parte do Exército
de Deus nesta batalha pelas almas.

A oração é a arma
** Por favor, tente ter em mente que quanto mais fina a sentença, mais fina a
arma**

A fórmula perfeita para salvar almas:
 Paciência,
 Oração diária em silêncio (refletir sobre o que dizemos),
 Criar/formar Grupos de Oração,
 Ore diariamente o Terço da Divina Misericórdia e o Santo Rosário,
 e Jejum. Tudo combinado, eles são a fórmula perfeita para salvar almas.


A adoração do Santíssimo Sacramento do Altar é altamente recomendada
sempre que possível.

Vós, Meus discípulos, estais sob a Minha direcção. As graças que derramo sobre ti já
estão a dar frutos......... [...] são protegidas por Meu Pai, e guiadas por Mim
diretamente, para que tenham êxito. Voces não podem falhar.
Lembre-se que há um grande poder nas orações quando elas são rezadas juntas
como um Grupo de Cruzada de Oração..

Algumas referências: Leia as Mensagens do
12 out, 2011

17 jan. 2013

13 mai, 2013

28 sep, 2013

04 ago, 2013

03 set, 2012

20 ago, 2012

13 dez, 2012

16 mai, 2012

25 out, 2012

11 nov, 2012

02 feb, 2013

07 mar, 2013

10 ago, 2011

19 jun, 2013

08 set, 2013

10 mar, 2013

25 jan. 2013

25 jun, 2011

17 feb, 2015
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