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Trebuie să se adune cel puţin doi oameni. În timp sperăm că mai mulți se vor alătura în această Misiune pentru salvarea tuturor
suﬂetelor. Aceasta se poate face în casă sau în locuri publice unde vă este permis să vă adunați. Dacă este posibil, aceste adunări
ar trebui să se țină în case de rugăciune. Oamenii să se întâlnească pe cât de des este posibil. Chiar dacă trebuie să începeți cu
una sau două zile pe săptamâna şi să aveţi de ﬁecare dată alți oameni care vin, dacă puteți să vă întâlniți zilnic (acesta este țelul)
aceasta vă va ajuta să începeți. Dacă grupul vostru este destul de mare puteți avea un conducător sau organizator voluntar sau
mai mulți oameni care să împartă responsabilitatea sau care să facă aceasta prin rotație.
Poate vă puteți muta din casă în casă.
Este recomandat să începeți cu rugăciune.
Cel puțin un Mister al Preasfântului Rozar al Doamnei noastre, spus rar și din inimă, cu atenție la ceea ce spuneți și știind ceea
ce spuneți și cui vă adresați – aceasta se recomandă și în Rozar și în Cruciadele de rugăciune și în Coronița Milostivirii Divine.
Amintiți-vă că Doamna noastră a promis să pună un cerc de protecție în jurul celor care se roagă zilnic trei Mistere din Preasfântul
său Rozar. Sfânta Fecioară a cerut ca oamenii de toate religiile să se roage Rozarul ei.
Mesajele recente care au fost date de la ultima întrunire, trebuie să ﬁe citite rar și cu respect. Nimeni nu trebuie să interpreteze
mesajele pentru că Isus deja a spus că nici însăși Maria Milostivirii Divine nu are caliﬁcarea pentru a le interpreta. O interpretare
incorectă ar îndepărta suﬂetele iar scopul acestei Misiuni este să atingă toate suﬂetele de toate credințele sau chiar care nu au
credință. Nimeni nu este exclus. Ar ﬁ de ajutor dacă puteți înmâna copii ale mesajelor citite, celor care nu au calculator.
Este recomandat ca toate rugăciunile Cruciadei și Litaniile să ﬁe recitate dând timp adecvat pentru cereri, pentru ca oamenii să
își adauge propriile lor intenții. Cel mai bine este ca oamenii să se roage pentru intențiile lor în liniște. Poate oamenii pot să își
plece capul și să îl ridice când au terminat, astfel ca să puteți să continuați fără să întrerupeți pe cineva. Amintiți-vă că unii au
familii numeroase și multe intenții, și este important ca toți să ﬁe incluși. În a doua Litanie se recomandă ca suﬂetele care se
aﬂă complet în întuneric, precum și cele care vor muri în această zi să ﬁe incluse cu celelalte intenții ale voastre.
Dacă grupul devine destul de numeros, un conducător poate sta în fața grupului și astfel va ști când oamenii și-au terminat
intențiile lor și rugăciunea poate continua.
Coronița Milostivirii Divine poate ﬁ și cântată. Misterele care au rămas pot și ele să ﬁe citite dacă este destul timp pentru ca
grupul să facă aceasta împreună. Dacă nu pot rămâne toți, cei ce pot, să rămână și să recite și Misterele rămase. Amintiți-vă
că este mare putere când vă rugați împreună ca Grup al Cruciadei de rugăciune.
Discuțiile asupra mesajelor trebuie să se limiteze strict la citări exacte din mesajele originale. Recomandăm cu insistență ca toți
să se roage pentru discernământ în privința mesajelor, din cauza marelui pericol de a le interpreta greșit. Este recomandat ca
atunci când aveți diﬁcultăți în înțelegerea unui mesaj să vă rugați pentru asta.
Dacă grupul devine destul de mare puteți să spuneți alternativ Rozariul, dintr-o parte a bisericii în alta.
Este foarte important să nu vă grăbiți. Aceste Grupuri de rugăciune vor face o lucrare importantă pentru că vor ﬁ parte a
armatei lui Dumnezeu în bătălia pentru suﬂete. Arma este Rugăiunea. Vă rog să încercați să rețineți: cu cât este mai bună
rugăciunea cu atât este arma mai bună.
Cu toate că Domnul a cerut să ne rugăm Coronița Milostivirii Divine la orele 15.00, tot așa a cerut să o recităm chiar de mai
multe ori pe zi.

Alte indicații
Fiecare membru al grupului, pe rând, citește cu voce tare iar ceilalți spun aceeași rugăciune în gând. Rugăciunea trebuie să ﬁe
continuă, ﬂuentă, neîntreruptă, pentru că în rugăciune vorbim direct cu Isus, nu recitam o poezie în fața colegilor de grup.
De aceea:
•
•
•
•

Toate rugăciunile se spun exact așa cum au fost date. Nu modiﬁcăm nimic.
Nu spunem numărul și titlul rugăciunii ci spunem direct rugăciunea.
Nu întrerupem niciodată și sub niciun motiv pe cel care spune cu voce tare.
Dacă acela greșește cuvintele, nu îl corectăm, ne continuăm rugăciunea în gând.
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• Dacă acela greșește ordinea rugăciunilor, nu îl corectăm și nu îl întrerupem. După ce termină, cel ce urmează va spune
rugăciunea peste care s-a sărit, fără explicații.
• Dacă cineva repetă rugăciunea care tocmai s-a zis, nu îl întrerupem. La fel, dacă cineva simte că trebuie să spună o
anumită rugăciune care nu este în lista pentru ziua respectivă, nu îl întrerupem și nu îl corectăm. Spunem și noi în gând
acea rugăciune, iar următorul va relua șirul corect.
• Rugăciunile pentru preoți le spunem la persoana întâi (“Isuse ajută-mă”) sau la persoana a treia ( “Isuse ajută-i pe preoți”)
după cum putem noi și conform conștiintei noastre. Maria Divinei Milostiviri NU a primit indicații speciale ca rugăciunile
pentru preoți să ﬁe spuse la persoana a 3-a, ba mai mult Isus ne-a spus să ne rugăm chiar rugăciunea Peceții pentru alții,
fără să ne ceară să o modiﬁcăm. Dacă totuși cineva dorește să le spună la persoana a treia sau nu, este alegerea sa și
nu trebuie să impunem altuia cum să spună, altfel persoana respectivă se îndepărtează de rugăciune concentrându-se pe
corectitudinea gramaticală.
• Dacă cineva vine mai târziu, nu ne întrerupem rugăciunea ca să îl salutăm sau să îi spunem pe unde s-a ajuns. Respectivul
va relua din mers atunci când va ﬁ pregătit.
• Nu întrerupem rugăciunea cu comunicări între noi (“mai tare”, “ce urmează”, “mai spune încă o dată”, etc) și nici cu
diverse semne sau cu veriﬁcarea telefoanelor.
• Nu trebuie să ne simțim obligați să recitam cu intonație ci cât mai natural, fără să ne concentrăm pe ritm sau pe modul
în care spunem (tare, încet, cântat, declamat), căci aceasta pierde esența rugăciunii și ne face să ne concentrăm pe formă
și nu pe fond.
Nimeni nu trebuie să simtă că este la un examen în fața colegilor de grup sau pe scenă. Fiecare spune cum poate, fără să îi ﬁe
teamă că va ﬁ corectat sau admonestat, deoarece comunicarea nu este cu ceilalți, ci cu Isus, iar El primește rugăciunea noastră
din inimă chiar dacă mai greșim.
Fie ca Duhul Sfânt să călăuzească ﬁecare grup în parte!
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