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1. Semnul Sfintei Cruci

În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin.

2. Reculegere

Ne unim în rugăciune cu toți cei care se roagă acum. Petrecem în liniște 1 min cu Isus și Îi prezentăm intențiile noastre (Isuse
iartă-mă că am păcătuit ! + intențiile + Cereţi sfântului preferat să vă însoţească în rugăciune şi să mijlocească pentru voi şi
familia voastră).

3. Pentru Binecuvântarea și Protejarea Grupului nostru al Cruciadei de Rugăciune
Rugăciunea (96) a Cruciadei de Rugăciune

Vă rog să spuneți această rugăciune înainte și după fiecare întâlnire a grupului de rugăciune.
Isus @ 25 ian 2013, 20:00

O, Isuse drag, Te rugăm binecuvântează și protejează Grupul Tău al Cruciadei de Rugăciune, ca să devenim invulnerabili la
atacurile nelegiuite ale celui rău și ale oricăror spirite malefice care ne-ar putea chinui în această Misiune Sfântă de salvare a
sufletelor.

Fie ca noi să rămânem loiali și puternici, perseverând pentru a păstra în fața lumii Numele Tău cel Sfânt și niciodată să nu
șovăim în strădania de a răspândi Adevărul Sfântului Tău Cuvânt.

Amin.

4. Rugăciune pentru fiecare zi
Rugăciunea (8) din Alte rugăciuni

Vă iubesc și vă prețuiesc pe fiecare dintre voi. Să nu uitați asta niciodată. Când vă rugați zilnic către Mine, să
spuneți următoarea rugăciune:
Isus @ 24 iul 2011, 23:00

O, Isuse drag, cuprinde-mă în brațele Tale și lasă-mă să-mi odihnesc capul pe umărul Tău, pentru ca Tu să mă ridici în Glorioasa
Ta Împărăție atunci când va veni timpul.

Fie ca Sângele Tău Prețios să acopere inima mea și astfel să fim una.

Amin.

5. Rugăciune pentru a primi cheia către Noul Paradis
Rugăciunea (26) din Alte rugăciuni

Tată drag, sunt eu, copilul Tău pierdut, și sunt atât de confuz și de orb încât fără ajutorul Tău, fără Dragostea Ta, sunt nimic.

Mântuiește-mă prin Dragostea Fiului Tău, Isus Cristos, și dă-mi cheia către Noul Paradis de pe Pământ.

Amin.
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6. Rugăciunea către Arhanghelul Mihail
Rugăciunea (35) din Alte rugăciuni

Trebuie să vă rugați în fiecare zi rugăciunea către Arhanghelul Mihail:
Isus @ 06 mar 2014, 13:45

Sfinte Arhanghele Mihail, apără-ne în luptă, ocrotește-ne împotriva răutății și curselor diavolului.

Cu smerenie ne rugăm ca Dumnezeu să-l pedepsească, iar tu, Principe al Oștirilor Cerești, prin putere dumnezeiască afundă în
iad pe satana și pe toate duhurile rele care rătăcesc prin lume căutând pierzania sufletelor.

Amin.

7. Litanii

Pentru protecție împotriva Falsului Profet
Litania de Rugăciune (1) “Isus către Omenire”

Duminică, 19 august 2012 la ora 22:56

Isus @ 19 aug 2012, 22:56: “Vreau ca voi toți să începeți o nouă Litanie de Rugăciune pentru protecție împotriva
falsului profet pe care să o recitați de acum înainte o dată pe zi.”

Preaiubite Isuse, salvează-ne de înșelăciunea Falsului Profet.
Isuse, ai milă de noi.
Isuse, salvează-ne de persecuție.
Isuse, apără-ne de anticrist.
Doamne miluiește-ne.
Cristoase miluiește-ne.
Preaiubite Isuse acoperă-ne cu Prețiosul Tău Sânge.
Preaiubite Isuse deschide-ne ochii pentru a vedea minciunile Falsului Profet.
Preaiubite Isuse, unește Biserica Ta.
Isuse, protejează sacramentele noastre.
Isuse, nu permite ca Falsul Profet să dezbine Biserica Ta.
Preaiubite Isuse, ajută-ne să respingem minciunile care ne sunt prezentate ca adevăr.
Isuse, dă-ne Putere.
Isuse, dă-ne Speranță.
Isuse, umple inimile noastre cu Duhul Sfânt.
Isuse, protejează-ne de Bestie.
Isuse dă-ne darul discernământului astfel încât să putem merge pe calea Bisericii Tale adevărate, acum și pururea și-n vecii
vecilor.
Amin.

Pentru Harul Imunității
Litania de Rugăciune (2) “Isus către Omenire”

Vineri, 24 august 2012 la ora 03:15

Isus @ 24 aug 2012, 03:15: “Veniți la El, preaiubiții Mei discipoli, și mulțumiți-I Tatălui Meu pentru Darul Harului
de a-i face imuni la Focul Iadului pe cei ce răspund chemării Lui.”

O, Preaînalt Tată Ceresc,
Te iubesc.
Te cinstesc.
Doamne Miluiește.
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Doamne iartă-ne greșelile.
Te ador.
Te laud.
Îți mulțumesc pentru toate Harurile Tale speciale.
Te implor să le dai Harul Imunității celor pe care îi iubesc (numiți-i pe toți cei ale căror sufletele vreți să se mântuiască…).
Îți ofer pentru totdeauna loialitatea mea.
O, Tu Tată Ceresc,
Creatorul a toate câte sunt,
Creatorul Universului,
Creatorul Omenirii,
Tu ești sursa a toate.
Ești sursa Iubirii.
Tu ești Iubirea.
Te iubesc.
Te onorez.
Mă închin Ție,
Implor Îndurare pentru toate sufletele care nu Te cunosc,
Care nu Te onorează,
Care resping Mâna Milei Tale.
Mă ofer Ție cu mintea, trupul și sufletul pentru ca Tu să-i poți lua în Brațele Tale, feriți de cel rău.
Te rog deschide Poarta Raiului, ca în fine, toți copiii Tăi să fie uniți în moștenirea pe care ai creat-o pentru noi toți.
Amin.

Apărați Cuvântul lui Dumnezeu
Litania de Rugăciune (3) “Isus către Omenire”

Joi, 11 octombrie 2012 la ora 10:03

O Isuse iubit, protejează-ne de minciunile care Îl ofensează pe Dumnezeu.
Protejează-ne de Satana și de armata sa.
Ajută-ne să Te iubim tot mai mult.
Susține-ne în bătălia noastră.
Apără-ne în credința noastră.
Condu-ne la Refugiul siguranței Tale.
Ajută-ne să ne ridicăm și să apărăm Voința Ta divină.
Întărește-ne în hotărârea noastră de a fi adevărați discipoli ai Tăi.
Dă-ne curaj.
Dă-ne încredere.
Călăuzește-ne pe calea Adevărului.
Apără-ne împotriva dușmanului.
Revarsă asupra noastră Harul Protecției Tale.
Ajută-ne să ocolim ispitele.
Adu-ne mai aproape de Inima Ta Preasfântă.
Ajută-ne să-Ți ramânem loiali în toate timpurile.
Amin.

Pentru a diminua pedeapsa dată de Dumnezeu Tatăl
Litania de Rugăciune (4) “Isus către Omenire”

Sâmbătă, 12 ianuarie 2013 la ora 15:10

O, Dumnezeule Preaînalt.
Implorăm îndurare pentru păcatele copiilor Tăi.
Îți mulțumim că ne-ai dat în dar pământul.
Îți mulțumim că ne-ai dat în dar viața.
Prețuim acest dar al vieții.
Ocrotim acest dar al vieții.
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Îți mulțumim că ne-ai dat în dar pe Fiul Tău, Isus Cristos.
Îți mulțumim pentru darul răscumpărării.
Slăvim Dumnezeirea Ta.
Ne abandonăm cu totul în fața Ta pentru ca Voia Ta sfântă să se împlinească pe pământ precum în cer.
Îți mulțumim pentru darul Iluminării Conștiinței.
Îți mulțumim pentru promisiunea Vieții Veșnice.
Întâmpinăm cu bucurie Noul Paradis.
Te implorăm să salvezi toate sufletele chiar și pe cele care Îți provoacă suferință și pe cele care sunt pierdute pentru Tine.
Îți mulțumim pentru dragostea ce o arăți tuturor copiilor Tăi.
Îți mulțumim pentru darul profeției.
Îți mulțumim pentru darul rugăciunii.
Te rugăm dăruiește-ne pace și mântuire.
Amin.

Pentru salvarea celor în păcat de moarte
Litania de Rugăciune (5) “Isus către Omenire”

Luni, 11 februarie 2013 la ora 12:30

Isuse, salvează toți păcătoșii de focurile iadului.
Iartă sufletele întunecate.
Ajută-le să Te vadă.
Ridică-i din întuneric.
Deschide-le ochii.
Deschide-le inimile.
Arată-le Adevărul.
Salvează-i.
Ajută-i să asculte.
Scapă-i de mândrie, lăcomie și invidie.
Apără-i de rău.
Ascultă cererea lor de ajutor.
Prinde-i de mâini.
Atrage-i spre Tine.
Salvează-i de înșelăciunea Satanei.
Amin.

Pentru Darul Harurilor
Litania de Rugăciune (6) “Isus către Omenire”

Miercuri, 08 ianuarie 2014 la ora 21:15

Isus @ 08 ian 2014, 21:15: “Voi, sufletele care o veți recita în timpul persecuțiilor, să știti că Eu voi revărsa aceste
Haruri peste voi. Veți deveni mai calmi, mai puternici și mai curajoși, în timp ce purtați Crucea Mea grea spre porțile
Noului Cer și Noului Pământ. Cel mai important: nu veți ceda la agresiunile cu care va trebui să vă confruntați în
Numele Meu Sfânt.”

O, dragul meu Isus, preaiubitul meu Mântuitor,
Umple-mă cu Iubirea Ta.
Umple-mă cu Puterea Ta.
Umple-mă cu Înțelepciunea Ta.
Umple-mă cu Perseverența Ta.
Umple-mă cu Smerenia Ta.
Umple-mă cu Curajul Tău.
Umple-mă cu Pasiunea Ta.
Amin.

4



8. Rugăciuni Cruciadă

Darul meu pentru Isus ca să salveze sufletele
Rugăciunea (1) a Cruciadei de Rugăciune

Joi, 17 noiembrie 2011 la ora 21:00

Recitată zilnic.

Preaiubitul meu Isus, Tu care mă iubești atât de mult, lasă-mă să ajut cu umilință la salvarea prețioaselor Tale suflete.

Ai milă de toți păcătoșii, oricât de mult Te-ar răni ei.

Permite-mi ca prin rugăciunea și suferința mea să pot ajuta sufletele care nu vor supraviețui Avertismentului, să găsească și ele
un loc lângă Tine, în Împărăția Ta.

Dragul meu Isus, primește-mi rugăciunea ca să Te ajute să câștigi sufletele după care tânjești.

O Isuse, în Inima Ta Sfântă mă angajez să fiu credincios Voinței Tale în orice moment.

Amin.

Rugăciune pentru imunitate
Rugăciunea (13) a Cruciadei de Rugăciune

Duminică, 11 decembrie 2011 la ora 15:30

Isus @ 18 dec 2011, 15:10: ”Promisiunea Mea solemnă, copilași, este că toți aceia dintre voi care Mă cheamă pe Mine
în numele iubitului Meu Fiu Isus Cristos pentru a-i salva pe frații și surorile voastre, vor primi imunitate imediată.
Vor fi date haruri speciale fiecăruia dintre voi care se angajează să se roage pentru sufletele lor o lună întreagă.”

O Tată Ceresc, prin dragostea Preaiubitului Tău Fiu, Isus Cristos, a cărui Pătimire pe Cruce ne-a salvat de păcate, Te rog
salvează-i pe toți aceia care încă mai resping Mâna Milostivirii Tale.

Umple sufletele lor, Părinte drag, cu simbolul Dragostei Tale.

Te rog pe Tine, Tată Ceresc, ascultă-mi rugăciunea și salvează aceste suflete din focul veșnic.

Prin Mila Ta, permite-le să fie primele care intră în Noua Eră de Pace pe Pământ.

Amin.

Pentru Cler: Să respecte Învățăturile Bisericii
Rugăciunea (22) a Cruciadei de Rugăciune

Vineri, 27 ianuarie 2012 la ora 11:50

O, iubitul meu Isus, păstrează-mă puternic și păstrează aprinsă flacăra iubirii mele pentru Tine în fiecare moment al zilei.

Nu lăsa niciodată ca această flacără a iubirii care arde pentru Tine să pâlpâie sau să moară.

Nu mă lăsa niciodată să-mi pierd puterile în prezența ispitelor.

Dăruiește-mi harurile necesare ca să respect vocația mea, devotamentul meu, loialitatea mea și să susțin învățăturile adevăratei
credințe a Bisericii Catolice.

Îți ofer supunerea mea în toată vremea.

Promit și mă angajez să lupt în armata Ta pentru ca Biserica Catolică să se ridice din nou în slavă pentru a Te primi, Isuse,
când vei veni din nou.

Amin.
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Pentru siguranța Papei Benedict
Rugăciunea (23) a Cruciadei de Rugăciune

Sâmbătă, 28 ianuarie 2012 la ora 21:00

O, Tată Veșnic, mă rog în numele Fiului Tău iubit, Isus Cristos, și al suferinței pe care El a pătimit-o pentru mântuirea lumii
de păcate.

Mă rog acum să-l ocrotești pe Sfântul Tău Vicar, Papa Benedict, Capul Bisericii pe pământ, ca să poată și el să ajute la salvarea
copiilor Tăi și a tuturor slujitorilor Tăi sfințiți, de dezlănțuirea satanei și de dominația îngerilor căzuți, care umblă pe pământ,
furând suflete.

O Tată, păzește-l pe Părintele Papa al Tău, pentru ca toți copiii Tăi să poată fi călăuziți pe calea cea dreaptă, către Noul Paradis
de pe pământ.

Amin.

Pentru indulgență plenară, spre iertarea completă a păcatelor
Rugăciunea (24) a Cruciadei de Rugăciune

Marți, 31 ianuarie 2012 la ora 09:30

Această rugăciune este și pentru catolici și pentru necatolici.

Catolicii trebuie să meargă regulat la spovadă, așa cum a cerut Isus.

Isus @ 09 feb 2012, 15:00: ”Trebuie să vă căiți cu adevărat și sa mergeți la spovadă.
Dacă nu puteți merge la spovadă atunci recitați Rugăciunea 24.”

Isus @ 31 ian 2012, 09:30: ”Trebuie ca ei *(cei care vor să primească această indulgență) să spună această rugăciune
timp de 7 zile consecutive și li se va da Darul Iertării totale și Puterea Duhului Sfânt.”

O, Isuse, Tu ești lumina lumii, Tu ești lumina strălucitoare care atinge fiecare suflet.

Milostivirea și Iubirea Ta sunt nemărginite.

Noi nu suntem vrednici de jertfa Morții Tale pe Cruce, deși știm că Dragostea Ta pentru noi este mai mare decât dragostea pe
care noi Ți-o purtăm.

Dă-ne, Doamne, darul umilinței, pentru a fi demni de Noua Ta Împărăție! Umple-ne cu Duhul Sfânt ca să putem mărșălui în
armata condusă de Tine, pentru mărturisirea Adevărului Cuvântului Tău Sfânt, ca să-i pregătim pe frații și surorile noastre
pentru a Doua Ta Venire Glorioasă pe Pământ.

Te lăudăm! Te slăvim! Ne jertfim pe noi înșine, durerile noastre și suferințele noastre, oferindu-Ți-le în dar pentru salvarea
sufletelor.

Te iubim, Isuse.

Ai milă de toți copiii Tăi, oriunde s-ar afla.

Amin.

Pentru a proteja practicarea creștinismului
Rugăciunea (29) a Cruciadei de Rugăciune

Duminică, 12 februarie 2012 la ora 10:30

O, Doamne, Isuse Cristoase, Te implor revarsă Duhul Tău Sfânt asupra tuturor copiilor Tăi.

Te rog să-i ierți pe toți cei care Te urăsc.

Mă rog ca ateii să-și deschidă inimile împietrite, în timpul Marelui Act de Milostivire, pentru ca ai Tăi copii, care Te iubesc, să
Te poată cinsti cu demnitate și să se ridice mai presus de orice persecuție.
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Te rugăm să-i umpli pe toți copiii Tăi cu darul Duhului Sfânt, astfel încât, plini de curaj, să se poată ridica și să conducă armata
Ta în bătălia finală împotriva satanei, a demonilor lui și a tuturor sufletelor care sunt sub robia falselor promisiuni.

Amin.

Pentru a evita războiul, foametea și persecuția religioasă
Rugăciunea (30) a Cruciadei de Rugăciune

Marți, 14 februarie 2012 la ora 18:00

Dumnezeu Tatăl @ 14 feb 2012, 18:00: “Această rugăciune a voastră către Mine, Tatăl vostru, trebuie inclusă acum
în rugăciunile voastre zilnice.”

O, Tată Veșnic, Dumnezeule, Creatorul Universului, în numele iubitului Tău Fiu Te rugăm, fă-ne să Te iubim tot mai mult.

Ajută-ne să rămânem curajoși, fără de teamă și puternici în încercări.

Acceptă suferințele și sacrificiile noastre și du-le în fața Tronului Tău Dumnezeiesc, în dar pentru salvarea copiilor Tăi.

Înmoaie sufletele împietrite și necurate.

Deschide-le ochii spre adevărul despre bunătatea și iubirea Ta, ca ei să se poată uni cu restul copiilor Tăi, în Paradisul de pe
pământ pe care l-ai creat pentru noi, potrivit Voinței Tale Divine.

Amin.

Pecetea Dumnezeului Celui Viu
Rugăciunea (33) a Cruciadei de Rugăciune

Luni, 20 februarie 2012 la ora 12:20

Dumnezeu Tatăl @ 20 feb 2012, 12:20: “Să primiți Pecetea Mea cu iubire, bucurie și recunoștință.”

Dumnezeu Tatăl cere ca toți să accepte această Pecete ca o protecție pentru noi toți și pentru fiecare dintre noi și pentru familiile
noastre, în aceste timpuri până la A Doua Venire a lui Cristos.

Isus @ 09 noi 2014, 15:20: “Doresc ca de acum încolo fiecare dintre voi să recite în fiecare zi rugăciunea 33 a cruciadei,
și să păstrați aproape de voi o copie a Peceții Dumnezeului Celui Viu.”

O, Dumnezeul meu, Tată iubitor, primesc cu bucurie și recunoștință Pecetea divină a Protecției Tale.

Dumnezeirea Ta cuprinde trupul și sufletul meu pentru veșnicie.

Cu recunoștință smerită mă plec, și-ți ofer Ție, iubitul meu Tată, iubirea mea profundă și fidelitatea mea.

Te implor ca prin această Pecete specială să mă aperi pe mine și pe cei dragi mie, și eu Îți promit că-mi voi trăi viața în slujire
pentru Tine, acum și-n vecii vecilor.

Te iubesc, Tată drag.

În aceste timpuri, Te consolez, Tată scump.

Îți ofer Trupul și Sângele, Sufletul și Dumnezeirea Preaiubitului Tău Fiu, pentru ispășirea păcatelor lumii și mântuirea fiecărui
copil al Tău. Amin.
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Pentru Cler: Pregătiți sufletele pentru A Doua Venire
Rugăciunea (40) a Cruciadei de Rugăciune

Sâmbătă, 24 martie 2012 la ora 11:45
O, Isuse al meu, eu sunt doar un slujitor umil și am nevoie de călăuzirea Ta, ca să pot pregăti sufletele pentru a Doua Ta Venire
Glorioasă.
Ajută-mă în munca de convertire a sufletelor și în pregătirea lor potrivit Voinței Tale Sfinte, astfel ca ele să fie gata să intre în
Noul Cer și Noul Pământ, pe care le-ai promis omenirii prin Moartea Ta pe Cruce.
Oferă-mi harurile de care am nevoie ca să pot împărtăși Cuvântul Tău sufletelor însetate și niciodată să nu renunț la datoria
mea față de Tine, Preaiubite Isuse, căruia i-am promis credința mea, prin votul meu sfânt.
Amin.

Pentru Cler: Pentru promisiunea de credință a Clerului Creștin
Rugăciunea (49) a Cruciadei de Rugăciune

Marți, 24 aprilie 2012 la ora 07:45
O, Isuse, eu, slujitorul Tău umil, îți promit iubire și credință.
Te rog, dă-mi un semn că mă chemi.
Ajută-mă să-mi deschid inima și să fiu martor al Promisiunii Tale.
Binecuvântează-mă cu Harul Duhului Sfânt ca să nu mă poată înșela cei care susțin că vin în Numele Tău și care nu spun
Adevărul.
Arată-mi Adevărul și permite-mi să simt Iubirea Ta, ca să pot împlini Voia Ta Preasfântă.
Cu inima smerită Te rog, arată-mi cum pot să ajut la salvarea sufletelor omenirii.
Amin.

Pregătire pentru Marele Avertisment
Rugăciunea (55) a Cruciadei de Rugăciune

Luni, 21 mai 2012 la ora 20:15
O, Preaiubite Isuse, Te rog să deschizi inimile tuturor copiilor lui Dumnezeu față de marele dar al Milostivirii Tale.
Ajută-i să primească Milostivirea Ta dumnezeiască cu iubire și recunoștință.
Ajută-i să devină umili în fața Ta și să implore iertarea păcatelor lor, ca și ei să poată fi părtași la Împărăția Ta Glorioasă.
Amin.

Pentru Cler: Apărarea Sfintei Euharistii
Rugăciunea (56) a Cruciadei de Rugăciune

Sâmbătă, 26 mai 2012 la ora 16:00
O, Tată drag, în numele Fiului Tău Preaiubit care s-a jertfit pe Cruce pentru întreaga omenire, ajută-mă să rămân credincios
Adevărului.
Acoperă-mă cu Prețiosul Sânge al Fiului Tău și dă-mi harul de a continua să Te slujesc pe Tine cu credință, încredere și onoare,
pentru tot restul slujirii mele.
Nu-mi permite niciodată să mă rătăcesc de la adevărata însemnătate a Jertfei Sfintei Liturghii, sau de la prezentarea Sfintei
Euharistii copiilor Tăi.
Dă-mi puterea să Te reprezint și să hrănesc turma Ta, așa cum ea trebuie hrănită cu Trupul, Sângele, Sufletul și Dumnezeirea
Fiului Tău, Isus Cristos, Salvatorul Omenirii.
Amin.
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Pentru Preoți: Isuse, lasă-mă să-Ți aud chemarea
Rugăciunea (57) a Cruciadei de Rugăciune

Luni, 28 mai 2012 la ora 20:45

O, scumpul meu Isus, deschide-mi urechile la sunetul Glasului Tău, deschide-mi inima la Chemarea Ta de iubire, umple sufletul
meu cu Duhul Sfânt ca să Te pot recunoaște în aceste timpuri.

Cu umilință îți ofer loialitatea pe care o ceri de la mine și Te rog, ajută-mă să discern Adevărul, să mă ridic, să răspund și să
urmez Glasul Tău ca să Te pot ajuta să salvezi sufletele întregii umanități.

Voia Ta este poruncă pentru mine.

Dă-mi curajul să Te las să mă călăuzești, ca să pot lua armura necesară pentru a duce Biserica Ta către Noua Ta Împărăție.
Amin.

Pentru Cler: Ajută-mă să rămân credincios Cuvântului Tău Preasfânt
Rugăciunea (66) a Cruciadei de Rugăciune

Luni, 16 iulie 2012 la ora 15:15

O, Preaiubite Isuse, ajută-mă în toate timpurile să rămân credincios Cuvântului Tău Preasfânt.

Dă-mi puterea ca, în pofida încercărilor, să apăr Adevărul Bisericii Tale.

Umple-mă cu harul de a administra Sfintele Sacramente așa cum Tu ne-ai învățat.

Ajută-mă să hrănesc Biserica Ta cu Hrana Vieții și să-Ți rămân loial Ție, chiar și atunci când îmi va fi interzis să fac asta.

Eliberează-mă din lanțul înșelăciunilor cu care mă voi confrunta, ca să pot proclama Cuvântul Adevărat al lui Dumnezeu.

Acoperă-i în aceste timpuri pe toți slujitorii Tăi sfințiți cu Sângele Tău Preasfânt, ca să rămânem curajoși, loiali și statornici în
credința noastră față de Tine, Mântuitorul nostru Iubit, Isus Cristos.

Amin.

Pentru ca preoții să rămână fermi și loiali Cuvântului Sfânt al lui Dumnezeu
Rugăciunea (70) a Cruciadei de Rugăciune

Luni, 30 iulie 2012 la ora 01:00

O, Isuse drag, ajută slujitorii Tăi sfințiți să recunoască dezbinarea care se răspândește în Biserica Ta.

Ajută slujitorii Tăi sfințiți să rămână fermi și credincioși Cuvântului Tău Sfânt.

Nu lăsa ambițiile lumești să le umbrească dragostea curată pentru Tine.

Dă-le harul să rămână nepătați și umili în fața Ta și să onoreze Prezența Ta Divină în Euharistie.

Ajută-i și călăuzește-i pe toți slujitorii sfințiți care sunt lâncezi în iubirea lor pentru Tine și reaprinde focul Duhului Sfânt în
sufletele lor.

Ajută-i să recunoască ispitele puse în fața lor pentru a-i distrage. Deschide-le ochii, ca să vadă mereu Adevărul etern.

Binecuvântează-i, Isuse drag, în aceste timpuri și acoperă-i cu Sângele Tău Prețios ca să-i ocrotească de cel rău.

Dă-le puterea să reziste ispitelor satanei când vor fi tentați să nege existența păcatului.

Amin.

Pentru sufletele tinere, pentru copii
Rugăciunea (73) a Cruciadei de Rugăciune

Joi, 16 august 2012 la ora 03:15

O, Isuse, ajută-mă să salvez sufletele tinerilor de pretutindeni.
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Ajută-i, prin harul Tău, să vadă Adevărul Existenței Tale.

Adu-i către Inima Ta Sfântă și deschide-le ochii spre Dragostea și Milostivirea Ta.

Salvează-i de focul iadului și, prin rugăciunile mele, fii milostiv față de sufletele lor.

Amin.

Pentru 2 miliarde de suflete pierdute
Rugăciunea (79) a Cruciadei de Rugăciune

Joi, 27 septembrie 2012 la ora 09:00

Isus @ 27 sep 2012, 09:00: “Mult iubita Mea fiică, Misiunea de a salva cele două miliarde de suflete care vor refuza
Mâna Milostivirii Mele trebuie să facă parte din rugăciunea zilnică a tuturor celor care se consideră Cruciați ai Lui
Dumnezeu.”

O, Isuse drag, Te rog revarsă Milostivirea Ta asupra sufletelor pierdute.

Iartă-le faptul că Te resping și folosește rugăciunile și suferința mea ca prin Milostivirea Ta să reverși asupra lor Harurile necesare
sfințirii sufletelor lor.

Îți cer darul iertării pentru sufletele lor.

Te rog, deschide-le inima ca să poată veni la Tine și să Te roage să-i umpli cu Sfântul Duh, ca astfel să poată accepta adevărul
Iubirii Tale și să poată trăi veșnic cu Tine și cu întreaga familie a Lui Dumnezeu.

Amin.

Pentru Victoria Rămășiței Bisericii
Rugăciunea (82) a Cruciadei de Rugăciune

Joi, 25 octombrie 2012 la ora 21:50

Isuse, Rege și Salvator al lumii, Ție-ți oferim onoarea noastră, loialitatea și faptele noastre, pentru a proclama tuturor Gloria
Ta.

Ajută-ne să dobândim putere și încredere ca să ne ridicăm și să declarăm Adevărul în toate timpurile.

Nu ne lăsa niciodată să ne poticnim sau să întârziem în marșul nostru către victorie și în planul nostru de a salva suflete.

Îți încredințăm inimile noastre și tot ce avem, ca să fim liberi de obstacole în timp ce înaintăm pe drumul spinos către porțile
Noului Paradis.

Te iubim, Isuse drag, iubitul nostru Salvator și Răscumpărător.

Ne unim în trup, minte și spirit în Inima Ta Preasfântă.

Revarsă asupra noastră Harul Protecției Tale.

Acoperă-ne cu Prețiosul Tău Sânge, ca să ne umplem de curaj și iubire, să ne ridicăm cu bucurie și să declarăm Adevărul Noii
Tale Împărății.

Amin.

Pentru luminarea sufletelor elitelor care conduc lumea
Rugăciunea (84) a Cruciadei de Rugăciune

Vineri, 09 noiembrie 2012 la ora 21:00

O, Isuse drag, Te rog să luminezi sufletele elitelor care conduc lumea.

Arată-le dovada Milostivirii Tale.
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Ajută-i să devină deschiși la inimă și să arate adevărată smerenie în onoarea măritei Jertfe a Morții Tale pe Cruce, când ai murit
pentru păcatele lor.

Ajută-i să știe cine este adevăratul lor Creator, Făcătorul lor, și umple-i de harul de a vedea Adevărul.

Te rog, împiedică planurile lor de a răni milioane de oameni prin vaccinări, lipsa alimentelor, adopții forțate de copii inocenți și
divizarea familiilor.

Vindecă-i, acoperă-i cu Lumina Ta și ia-i în Inima Ta, pentru a-i salva de înșelăciunile celui rău.

Amin.

Pentru supraviețuirea Creștinismului
Rugăciunea (100) a Cruciadei de Rugăciune

Miercuri, 13 februarie 2013 la ora 11:20

O, Isuse drag, Te implorăm să ne dai abilitățile necesare ca să putem supraviețui încercărilor pe care le întâmpinăm, acum când
ultimul Tău Papă adevărat își încheie Misiunea pentru Tine.

Ajută-ne să rezistăm în fața acestui abuz teribil căruia va trebui să-i facem față acum din cauza prăbușirii Bisericii pe care o
știam.

Nu ne lăsa niciodată să ne abatem de la Adevărul Cuvântului Tău Dumnezeiesc.

Ajută-ne să rămânem tăcuți atunci când împotriva noastră se vor face atacuri care să ne determine să-Ți întoarcem spatele Ție
și Sacramentelor pe care Tu le-ai oferit lumii.

Acoperă Armata Ta cu Iubirea Ta puternică de care avem nevoie, ca de un scut, ca să ne păzească împotriva falsului profet și a
anticristului.

Ajută Biserica Ta de pe pământ să se răspândească și să se înmulțească pentru a putea adera la Adevăr și a Te ajuta pe Tine
să-i conduci pe frații și surorile noastre pe Calea Adevărului, ca să ne putem pregăti în mod adecvat pentru a Doua Ta Venire.

Amin.

Pentru a susține credința și încrederea în Mesajele lui Dumnezeu date lumii
Rugăciunea (102) a Cruciadei de Rugăciune

Joi, 21 martie 2013 la ora 20:00

Isus @ 21 mar 2013, 20:00: “Trebuie să spuneți această rugăciune o dată pe zi, în fiecare zi de acum încolo.”

O, Isuse drag, când sunt doborât, Tu ridică-mă.

Când am îndoieli, Tu luminează-mă.

Când sunt trist, arată-mi Iubirea Ta.

Când critic, ajută-mă să rămân tăcut.

Când judec pe altul în public, pecetluiește-mi buzele.

Când rostesc blasfemii în Numele Tău, mântuiește-mă și adu-mă înapoi sub Protecția Ta.

Când îmi lipsește curajul, dă-mi sabia de care am nevoie ca să duc bătălia și să salvez sufletele pe care Tu le dorești.

Când mă împotrivesc Iubirii Tale, ajută-mă să mă predau și să mă abandonez complet grijii Tale iubitoare.

Când rătăcesc, ajută-mă să găsesc Calea Adevărului.

Când pun la îndoială Cuvântul Tău, dă-mi răspunsurile pe care le caut.

Ajută-mă să fiu răbdător, iubitor și bun, chiar și cu cei care Te defăimează.

Ajută-mă să-i iert pe cei care mă ofensează și dă-mi harul de care am nevoie ca să Te urmez până la capătul lumii. Amin.
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Pentru a împărtăși Potirul Suferinței cu Cristos
Rugăciunea (103) a Cruciadei de Rugăciune

Vineri, 22 martie 2013 la ora 21:45

Isus @ 22 mar 2013, 21:45: “Aceasta este rugăciunea pe care să o spuneți dacă vreți să fiți părtași la Potirul Suferinței
Mele. Recitați-o de trei ori pe zi, oricând puteți, dar mai ales în timpul în care postiți.”

Mă prosternez la picioarele Tale, iubite Isuse, ca să faci cu mine ceea ce dorești Tu, pentru binele tuturor.
Lasă-mă să împărtășesc Potirul Suferinței Tale.
Acceptă acest dar al meu, ca să poți salva acele sărmane suflete care sunt pierdute și fără speranță.
Ia-mă în trup, ca să pot împărtăși Durerea Ta.
Ține-mi inima în Mâinile Tale Sfinte și unește-mi sufletul cu Tine.
Prin darul meu de suferință, permit Prezenței Tale Dumnezeiești să-mi îmbrățișeze sufletul, ca să-i poți mântui pe toți păcătoșii
și să-i unești pe toți copiii lui Dumnezeu, în vecii vecilor.
Amin.

Eliberează acest suflet de sclavia bestiei
Rugăciunea (104) a Cruciadei de Rugăciune

Joi, 11 aprilie 2013 la ora 21:20

Isus @ 11 apr 2013, 21:20: ”Pentru a-i salva (pe cei care și-au abandonat sufletele satanei) voi, discipolii Mei iubiți,
trebuie să-mi dați loialitatea voastră, încredințându-Mi Mie sufletele lor, în timpul rugăciunii și atunci când primiți
Sfânta Împărtășanie.
Trebuie ca în fiecare zi să Mi le oferiți Mie, și pentru fiecare suflet pe care voi îl încredințați Milostivirii Mele, Eu voi
salva încă o sută.
Faceți aceasta în fiecare zi.
La sfârșitul fiecărei luni veți fi plini de bucurie pentru că veți ști câtor suflete li s-a dat această mare Milostivire.”

Această rugăciune nu este inclusă în capitolul rugăciunilor zilnice. O vom recita zilnic timp de o lună când ne vom decide să
dăm curs acestei invitații speciale la rugăciune.
Preaiubite Isuse, Îți prezint sufletul lui (numiți persoana…) care și-a abandonat sufletul satanei.
Ia acest suflet și mântuiește-l în Ochii Tăi Sfinți.
Eliberează acest suflet de sclavia bestiei și dăruiește-i salvare veșnică.
Amin.

Darul convertirii celorlalți
Rugăciunea (105) a Cruciadei de Rugăciune

Vineri, 19 aprilie 2013 la ora 17:00
O, Isuse drag, cu iubirea mea pentru Tine Te rog, acceptă-mi sufletul în comuniune cu Tine.
Ia sufletul meu, acoperă-l cu Duhul Tău Sfânt și ajută-mă, prin această rugăciune, să-i salvez pe toți aceia cu care vin în contact.
Cuprinde cu Milostivirea Ta Sfântă fiecare suflet pe care eu îl întâlnesc și oferă-i salvarea de care are nevoie ca să intre în
Împărăția Ta.
Primește rugăciunile mele.
Ascultă cererile mele și, prin Milostivirea Ta, salvează sufletele din întreaga lume.
Amin.
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Pentru preoți: Să rămână neclintiți față de Sfântul Tău Cuvânt
Rugăciunea (110) a Cruciadei de Rugăciune

Duminică, 23 iunie 2013 la ora 18:37

O, scumpul meu Isus, Te implor să mă ții puternic și curajos, ca în Numele Tău Preasfânt să pot apăra Adevărul.

Te implor, dă-mi Harul de care am nevoie ca să mărturisesc Sfântul Tău Cuvânt în toate timpurile.

Permite-mi să rezist presiunilor de a promova neadevăruri, despre care știu în inima mea că Te ofensează.

Ajută-mă să rămân neclintit față de Sfântul Tău Cuvânt până în ziua morții mele.

Amin.

Pentru a-i consacra pe copiii voștri lui Isus Cristos
Rugăciunea (111) a Cruciadei de Rugăciune

Miercuri, 26 iunie 2013 la ora 16:50

Mama Mântuirii @ 26 iun 2013, 16:50: ”Vă chem să mi-i aduceți mie pe copiii voștri (…) indiferent ce vârstă au ei
(…).
Iată o rugăciune a cruciadei, pentru copiii voștri.
Dacă o veți recita zilnic, ea îi va aduce pe copiii voștri mai aproape de Inima Milostivă a lui Isus.”

Această rugăciune va fi spusă de toți.

O, iubită Mamă a Salvării, îi consacru pe copiii mei (numele copilului / copiilor…) înaintea Fiului tău, ca El să le aducă pacea
în suflet și iubirea în inimă.

Te rog, ferește-i pe copiii mei de cel rău și roagă-te ca ei să fie acceptați în Brațele Milostive ale Fiului tău.

Ajută-i să rămână credincioși Cuvântului Sfânt al lui Dumnezeu, în special în aceste timpuri, când ei sunt ispitiți să se îndepărteze
de El. Amin.

Pentru preoți: Pentru a primi Darul Adevărului
Rugăciunea (114) a Cruciadei de Rugăciune

Luni, 15 iulie 2013 la ora 17:52

Isus @ 15 iul 2013, 17:52: “Preoți, (…) amintiți-vă aceste cuvinte, recitați-le, iar Eu vă voi dezvălui Adevărul prin
Darul Duhului Sfânt.”

Domnul meu, deschide ochii mei.

Permite-mi să văd dușmanul și închide inima mea în fața înșelăciunii.

Isuse drag, mă predau cu totul Ție.

Mă încred în Milostivirea Ta.

Amin.

Pentru Darul Convertirii
Rugăciunea (115) a Cruciadei de Rugăciune

Joi, 18 iulie 2013 la ora 19:14

Mama Mântuirii @ 18 iul 2013, 19:14: “Toți cei care primesc Medalia Mântuirii trebuie să recite această rugăciune.”

13



O Mamă a Mântuirii, acoperă-mi sufletul cu lacrimile tale de Mântuire.

Scapă-mă de îndoieli.

Înalță inima mea ca să simt Prezența Fiului Tău.

Adu-mi pace și mângâiere.

Roagă-te ca eu să fiu cu adevărat convertit.

Ajută-mă să accept Adevărul și deschide-mi inima ca să primesc Milostivirea Fiului tău, Isus Cristos.

Amin.

Pentru oprirea răspândirii războiului
Rugăciunea (120) a Cruciadei de Rugăciune

Duminică, 08 septembrie 2013 la ora 21:10

Rugăciunea 120 a Cruciadei de Rugăciune

Pentru oprirea răspândirii războiului

O, dulce Isuse al meu, îndepărtează războaiele care distrug omenirea.

Protejează-i de suferință pe cei nevinovați.

Ocrotește sufletele care încearcă să aducă adevărata pace.

Deschide inimile celor afectați de durerea războiului.

Protejează-i pe cei tineri și vulnerabili.

Salvează toate sufletele ale căror vieți sunt distruse de război.

Întărește-ne, Isuse drag, pe noi toți cei care ne rugăm pentru sufletele copiilor lui Dumnezeu și dă-ne harul de a rezista suferinței
de care poate vom avea parte în timpul conflictelor.

Te implorăm să oprești răspândirea războiului și să aduci sufletele în Refugiul Sfânt al Inimii Tale.

Amin.

Consacrare la Preasfântul Sânge al lui Isus Cristos
Rugăciunea (122) a Cruciadei de Rugăciune

Miercuri, 18 septembrie 2013 la ora 23:20

Isuse drag, Te rog să mă consacri pe mine, familia mea, prietenii mei și națiunea noastră, Protecției Preasfântului Tău Sânge.

Tu ai murit pentru mine, iar Rănile Tale sunt rănile mele, deoarece accept cu recunoștință suferința pe care o voi îndura până
la a Doua Ta Venire.

Sufăr cu Tine, Isuse, în timp ce Tu încerci să-i aduni laolaltă în Inima Ta pe toți copiii lui Dumnezeu, ca să aibă viață veșnică.

Acoperă-ne cu Sângele Tău Preasfânt, pe mine și pe toți cei care au nevoie de ocrotirea Ta.

Amin.

Novena Mântuirii
Rugăciunea (130) a Cruciadei de Rugăciune

Duminică, 01 decembrie 2013 la ora 16:12

Mama Mântuirii @ 01 dec 2013, 16:12: ”Vă dăruiesc acum tuturor un Dar special, binecuvântat de Fiul meu, pentru
ca tuturor sufletelor să le fie acordată imunitatea față de flăcările iadului și să le fie oferită mântuirea.
Fiul meu dorește ca toate sufletele să fie salvate, indiferent cât de grave sunt păcatele lor.
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Vă cer să începeți acum Novena Mântuirii.
Trebuie să o începeți imediat, și să o continuați conform instrucțiunilor mele, până la sfârșitul timpurilor.
Trebuie să recitați această Rugăciune timp de șapte zile consecutiv în fiecare lună calendaristică, începând de luni
dimineața.
Trebuie să o recitați de trei ori în fiecare din cele șapte zile și în una din acele zile trebuie să postiți.
Când postiți, vi se cere să mâncați numai o masă principală de-a lungul zilei și apoi doar pâine și apă în locul celorlalte
două mese.”

Aceasta este o cerere pentru o zi în plus de post în fiecare lună.
Iubita mea Mamă a Mântuirii, te rog ca prin Milostivirea Fiului tău Isus Cristos să obții Darul Mântuirii Veșnice pentru toate
sufletele.
Te implor să te rogi ca prin mijlocirea ta să fie eliberate toate sufletele din robia satanei.
Te rog, cere Fiului tău să arate Milostivire și iertare acelor suflete care Îl resping, care Îl rănesc cu indiferența lor și care adoră
false doctrine și falși dumnezei.
Te implorăm, iubită Mamă, cere cu stăruință harurile care să deschidă inimile acelor suflete ce au mai mare nevoie de ajutorul
tău.
Amin.

Pentru preoți: Pentru a apăra Adevărul
Rugăciunea (135) a Cruciadei de Rugăciune

Joi, 06 februarie 2014 la ora 16:15

Mama Mântuirii @ 06 feb 2014, 16:15: “Doresc ca toți preoții care vor avea de înfruntat aceste încercări dureroase
(teama și spaima din cauza erorilor judiciare, când li se va cere să facă un jurământ care va nega divinitatea iubitului
meu Fiu Isus Cristos) să rostească această Rugăciune a Cruciadei.”

O, preaiubită Mamă a Mântuirii, ajută-mă în momentele mele de nevoie.
Roagă-te ca eu să fiu binecuvântat cu Darurile revărsate asupra nevrednicului meu suflet prin Puterea Duhului Sfânt, ca să apăr
Adevărul în toate timpurile.
Susține-mă de fiecare dată când mi se cere să neg Adevărul, Cuvântul lui Dumnezeu, Sfintele Sacramente și Preasfânta Euharistie.
Ajută-mă să folosesc Harurile pe care le primesc pentru a mă opune cu fermitate răutăților satanei și ale tuturor sărmanelor
suflete pe care el le folosește ca să Îl batjocorească pe Fiul tău, Isus Cristos.
Ajută-mă în ceasul meu de nevoie.
Pentru binele sufletelor, dă-mi curajul să ofer Sacramentele fiecărui copil al lui Dumnezeu, atunci când dușmanii lui Dumnezeu
mi-ar putea interzice să fac aceasta.
Amin.

Pregătirea pentru moarte
Rugăciunea (142) a Cruciadei de Rugăciune

Sâmbătă, 22 martie 2014 la ora 14:00

Isus @ 22 mar 2014, 14:00: ”Dacă va trebui să înfruntați moartea sau dacă o persoană dragă vouă va trebui să
înfrunte moartea, întotdeauna să vă întoarceți către Mine, al vostru Isus, pentru ajutor.
Dacă veți face aceasta, Eu vă voi înălța în spirit, vă voi șterge lacrimile, voi alunga toate temerile din inimile voastre
când veți recita această rugăciune.(…).
Eu primesc toate sufletele care recită această rugăciune, fără excepție.
Milostivirea Mea se extinde în special asupra acelor suflete care stau în fața morții dar nu cred în Mine, atunci când
ele spun această rugăciune de trei ori pe zi, în ultimele lor zile.”
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Preaiubitul meu Isus, iartă păcatele mele, purifică sufletul meu și pregătește-mă să intru în Împărăția Ta.

Dă-mi Haruri ca să mă pregătesc pentru unirea mea cu Tine.

Ajută-mă să înving orice teamă.

Dă-mi curajul să-mi pregătesc mintea și sufletul pentru a fi demn să stau în fața Ta.

Te iubesc. Mă încred în Tine.

Mă dăruiesc Ție în trup, minte și suflet pentru veșnicie.

Fie ca Voia Ta să fie a mea și eliberează-mă de durere, îndoieli sau confuzie.

Amin.

Pentru protejarea Misiunii de Mântuire
Rugăciunea (155) a Cruciadei de Rugăciune

Duminică, 08 iunie 2014 la ora 14:45

Mama Mântuirii @ 08 iun 2014, 14:45: “Vă cer, dragi copii, să vă rugați pentru aceasta Misiune și pentru cei care își
dedică viața Chemării lui Dumnezeu. Această rugăciune trebuie spusă pentru toți profeții lui Dumnezeu, vizionari
și slujitori sfințiți, pentru ca ei să continue să îl servească pe Dumnezeu, pe măsură ce El îndeplinește Legământul
Final.”

O, preaiubită Mamă a Mântuirii, ascultă cererea noastră pentru protejarea Misiunii de Mântuire și pentru protejarea copiilor lui
Dumnezeu.

Ne rugăm pentru cei care sfidează Voia lui Dumnezeu în acest moment important în istorie.

Te rugăm să-i protejezi pe toți cei care răspund Chemării Tale și Cuvântului lui Dumnezeu, pentru a-i salva pe toți de dușmanii
lui Dumnezeu.

Te rugăm să ajuți la eliberarea acelor suflete care au căzut pradă înșelăciunilor diavolului, și să le deschizi ochii către Adevăr.

O, Mamă a Mântuirii, ajută-ne pe noi, sărmanii păcătoși, să devenim demni să primim Harul perseverenței în timpul suferinței
noastre pentru Numele preaiubitului tău Fiu, Isus Cristos.

Protejează această Misiune de lovituri. Protejează-i pe copiii tăi de persecuție.

Acoperă-ne pe toți cu Preasfânta ta Mantie și dă-ne Darul de a ne păstra credința, de fiecare dată când suntem provocați fiindcă
spunem Adevărul și proclamăm Sfântul Cuvânt al lui Dumnezeu, pentru tot restul vieții noastre, acum și în vecii vecilor.

Amin.

Protejează-mă de religia unică mondială
Rugăciunea (158) a Cruciadei de Rugăciune

Sâmbătă, 28 iunie 2014 la ora 15:03

Mama Mântuirii @ 28 iun 2014, 15:03: ”Pentru a vă asigura că veți rămâne puternici, curajoși, liniștiți și în pace
când luați pe umerii voștri Crucea Fiului meu, trebuie să recitați această Rugăciune a Cruciadei.
Pentru mulți dintre voi, cărora le este greu să accepte că aceste lucuri se vor petrece, va veni ziua în care veți recita
această Rugăciune (158) a Cruciadei de trei ori pe zi, deoarece presiunile la care veți fi supuși pentru a-L renega pe
Fiul meu vor fi copleșitoare.”

Isuse drag, protejează-mă de răutatea noii religii unice mondiale, care nu provine de la Tine.

Susține-mă în călătoria mea spre libertate, pe calea spre Împărăția Ta cea Sfântă.

Păstrează-mă în uniune cu Tine, ori de câte ori sunt chinuit și forțat să înghit minciuni care sunt răspândite de dușmanii Tăi
pentru a distruge sufletele.
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Ajută-mă să rezist persecuției, să rămân cu hotărâre întru Adevăratul Cuvânt al lui Dumnezeu, împotriva falselor doctrine și a
altor sacrilegii pe care aș putea fi obligat să le accept.

Prin darul voinței mele libere, ia-mă în tărâmul Împărăției Tale ca să mă pot ridica și proclama Adevărul, atunci când acesta va
fi declarat a fi o minciună.

Nu mă lasă niciodată să mă clatin, să ezit sau să fug de frică din fața persecuției.

Ajută-mă să rămân ferm și statornic întru Adevăr, atât cât voi trăi.

Amin.

Rugăciunea Păcii pentru națiuni
Rugăciunea (164) a Cruciadei de Rugăciune

Duminică, 24 august 2014 la ora 17:00

Mama Mântuirii @ 24 aug 2014, 17:00: “Vă cer să recitați pentru națiunea voastră, în fiecare zi, această Rugăciune
a Cruciadei, Rugăciunea Păcii.”

O, Isuse, adu-mi pace.

Adu pace națiunii mele și tuturor acelor țări sfâșiate în bucăți din cauza războiului și a divizării.

Sădește semințele păcii printre cei cu inimile împietrite, care provoacă suferință celorlalți în numele dreptății.

Dă tuturor copiilor lui Dumnezeu Harurile de a primi Pacea Ta, pentru ca iubirea și armonia să înflorească; pentru ca iubirea
pentru Dumnezeu să triumfe asupra răului și pentru ca sufletele să poată fi salvate de putregaiul minciunilor, cruzimii și ambițiilor
diabolice.

Fie ca pacea să domnească și asupra tuturor celor care și-au dedicat viața Adevărului Sfântului Tău Cuvânt, și asupra celor care
nu Te cunosc deloc.

Amin.

Pentru a susține Sfântul Cuvânt al Lui Dumnezeu
Rugăciunea (170) a Cruciadei de Rugăciune

Miercuri, 08 octombrie 2014 la ora 21:10

Isus @ 08 oct 2014, 21:10: “Vă dau ultima Rugăciune a Cruciadei. Este pentru preoți. Le cer slujitorilor Mei sfințiți
să o recite zilnic.”

O, iubite Doamne, preaiubitul meu Isus Cristos, susține-mă. Protejează-mă.

Ține-mă în Lumina Feței Tale când persecuția asupra mea se intensifică iar unica mea vină este cea de a susține Adevărul, Sfântul
Cuvânt al lui Dumnezeu.

Ajută-mă să găsesc curajul de a Te sluji cu credință în toate timpurile.

Dă-mi Curajul Tău și Tăria Ta când lupt împotriva opoziției acerbe, ca să apăr Învățăturile Tale.

Nu mă părăsi niciodată, Isuse, în momentele mele de nevoie; dă-mi tot ceea ce mi-e necesar ca să continui să Te slujesc prin
asigurarea Sfintelor Sacramente, și dă-mi Prețiosul Tău Trup și Sânge prin Sfânta Jertfă a Liturghiei.

Binecuvântează-mă, Isuse. Mergi alături de mine. Odihnește-te în mine. Rămâi cu mine.

Amin.
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9. Coronița Îndurării Divine

10. Rugăciune de adorație către Preasfânta Treime

Preasfântă Treime, Tată, Fiule și Duhule Sfinte, vă ador din adâncul inimii și vă ofer prețiosul Trup și Sânge, Sufletul și
Divinitatea Domnului Nostru Isus Cristos prezent în toate Tabernacolele de pe pământ, ca reparare a insultelor, a sacrilegiilor
și a indiferenței cu care El este ofensat. Prin meritele infinite ale Preasfintei Sale Inimi și prin inima Îndurerată și Neprihănită a
Mariei, mă rog pentru convertirea sărmanilor păcătoși și pentru vindecarea bolnavilor grav. Dumnezeul meu, cred în Tine, Te
ador, nădăjduiesc în Tine și Te iubesc. Îți cer iertare pentru cei care nu cred în Tine, nu Te adoră, nu nădăjduiesc în Tine și nu
Te iubesc. Amin.

11. Rugați-vă Rozariul pentru a ajuta la salvarea națiunii voastre
Rugăciunea (26) a Cruciadei de Rugăciune

Această rugăciune este așa de importantă încât ea trebuie să devină o rugăciune a cruciadei.
Mama Mântuirii @ 05 feb 2012, 13:15

Rugăciunea 26 este Sfântul Rozariu aşa cum se spune în mod obişnuit.

Datorită importanţei lui, Sfântul Rozariu este în sine o Rugăciune a Cruciadei.

Ni se cere în Mesaje să recităm Rozariul, zilnic şi cât mai des posibil.

În mod tradiţional, zilnic se spun trei mistere (de bucurie, de durere şi de slavă); însă se poate adăuga şi misterul de lumină.

Există de asemenea un format al Rozariului împărţit pe zilele săptămânii pentru cei care se roagă doar un mister pe zi; misterul
de bucurie - luni şi sâmbătă, de durere - miercuri şi vineri; de slavă - joi şi duminică şi de lumină - marţi.

Mama Mântuirii ne cere în Mesaje să ne rugăm Rozariul pentru a ajuta la salvarea naţiunii noastre.

Fecioara Maria îndeamnă oamenii să recite zilnic Sfântul ei Rozariu, cu toate cele trei mistere, pentru a ajuta la salvarea naţiunii
şi familiei lor.

Rugăciune înainte de Rozariu

Regina Sfântului Rozariu, Tu ai binevoit să vii la Fatima pentru a descoperi celor trei păstorași comorile de haruri ascunse în
Rozariu.

Aprinde în inima mea o iubire sinceră pentru această devoțiune, pentru ca meditând Misterele Mântuirii noastre, reamintite de
acesta, să pot să mă îmbogățesc cu roadele acestuia, obținând pace pentru lume, convertirea păcătoșilor și a Rusiei și harurile
pe care le cer de la Tine prin acest Rozariu (menționați cererea…).

Cer asta pentru mai mare slavă a lui Dumnezeu, pentru prețuirea Ta și pentru binele sufletului meu și al tuturor sufletelor.

Amin.

Rugăciuni după Rozariu

Bucură-te Regină, Maica Milei, viața, mângâierea și nădejdea noastră, bucură-te. Către tine strigăm, surghiuniți fii ai Evei.
Către tine suspinăm, gemând și plângând în această vale de lacrimi. Așadar, mijlocitoarea noastră, întoarce spre noi ochii tăi
cei milostivi și după surghiunul acesta, arată-ni-L nouă pe Isus, binecuvântatul rod al trupului tău. O, milostivă, o, blândă, o,
dulce Fecioară Maria!

Roagă-te pentru noi Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, ca să ne facem vrednici de făgăduințele lui Cristos!

O, Doamne, al cărui Fiu unic, prin moartea și învierea Sa ne-a obținut răsplata vieții veșnice, Te implorăm ca, meditând misterele
Preasfântului Rozariu al Fecioarei Maria, să imităm ceea ce ele cuprind și să obținem ceea ce ele făgăduiesc, prin același Cristos,
Domnul nostru. Amin.
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12. Rozariul Sfintei Fecioare Maria

13. Rugăciune pentru curajul de care avem nevoie
Rugăciunea (7) din Alte rugăciuni

Să spuneți această rugăciune în fiecare zi după ce v-ați rugat Rozariul Milostivirii Divine și astfel, prin fidelitatea
voastră, Mă veți ajuta să-i salvez pe copiii Mei.
Isus @ 10 mai 2011, 16:00

O, Doamne, umple-mă cu darul Duhului Sfânt, ca să pot duce Cuvântul Tău Preasfânt păcătoșilor, pe care trebuie să-i ajut să
se salveze, în Numele Tău Sfânt.

Ajută-mă să-i acopăr prin rugăciunile mele, cu Prețiosul Tău Sânge, ca și ei să poată fi atrași la Inima Ta Sfântă.

Dă-mi darul Duhului Sfânt, pentru ca și aceste suflete sărmane să se bucure de Noul Tău Paradis.

Amin.

14. Pentru Binecuvântarea și Protejarea Grupului nostru al Cruciadei de Rugăciune
Rugăciunea (96) a Cruciadei de Rugăciune

Vă rog să spuneți această rugăciune înainte și după fiecare întâlnire a grupului de rugăciune.
Isus @ 25 ian 2013, 20:00

O, Isuse drag, Te rugăm binecuvântează și protejează Grupul Tău al Cruciadei de Rugăciune, ca să devenim invulnerabili la
atacurile nelegiuite ale celui rău și ale oricăror spirite malefice care ne-ar putea chinui în această Misiune Sfântă de salvare a
sufletelor.

Fie ca noi să rămânem loiali și puternici, perseverând pentru a păstra în fața lumii Numele Tău cel Sfânt și niciodată să nu
șovăim în strădania de a răspândi Adevărul Sfântului Tău Cuvânt.

Amin.

15. Semnul Sfintei Cruci

În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin.
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