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Cruciada de Rugăciune 

 
Rugăciuni dictate din Ceruri 

 
 

Locuţiuni date Mariei Divinei Milostiviri începând din noiembrie 2010 

 
 

Despre această Carte de Rugăciune 
 

Rugăciunile din această carte nu sunt de provenienţă omenească. Ele au fost date 
unei femei obişnuite, o mamă căsătorită, care trăiește în Europa și a fost chemată 

pentru a proclama Cuvântul Lui Dumnezeu. 
Ea a primit peste 700 de mesaje din Cer, zi de zi, din noiembrie 2010, însă a dorit să 

nu fie cunoscută și nici faimoasă în vreun fel. Aceste mesaje pot fi găsite pe site-ul 
web www.thewarningsecondcoming.com, iar traducerea în româneşte pe 

http://profetieavertisment.ro. 
Aceste mesaje dezvăluie unei lumi muribunde Planul Divin al Lui Dumnezeu, în 

legătură cu tot ceea ce se va desfășura în vremurile de pe urmă până la a Doua 
Venire al lui Isus Cristos. Aceste viziuni, mesaje și rugăciuni au fost primite prin 

Duhul Sfânt și sunt prezentate în această carte aşa cum au fost dictate slujitoarei Lui 

Dumnezeu care figurează sub numele de Maria Divinei Milostiviri. 
Ca şi atunci când s-a născut Isus, Dumnezeu și-a trimis profetul Său pe Ioan 

Botezătorul pentru ”a netezi calea lui Dumnezeu” și pentru a alerta națiunea 
Israelului că profețiile lui Isaia referitoare la Mesia urmau să fie împlinite. Mesajul lui 

Ioan a fost ca poporul să se pregătească pentru venirea lui Mesia prin căință și 
purificare spirituală. Astăzi primim același mesaj care spune că Mesia se va întoarce 

în curând și că trebuie să fim pregătiți spiritual. Altfel o să fim prinși cu garda lăsată 
și ne vom afla stând în fața Lui Dumnezeu în rușinea muritorilor cu păcatele noastre, 

complet expuse. Iar şocul acestui fapt nu poate fi pe deplin înţeles sau imaginat. 
În întreaga istorie, profeții Lui Dumnezeu au fost respinși, cel mai bun exemplu fiind 

Unicul Fiu Al Lui Dumnezeu care a fost crucificat tocmai de către oamenii pe care 
venise să îi salveze. Am putea presupune că în ziua de azi mesagerii Lui Dumnezeu și 

chiar Dumnezeu însuși, s-ar putea să nu fie primiți altfel decât în zilele lui Ioan 
Botezătorul. Dar este datoria noastră să ascultăm cu atenție acele glasuri care ”strigă 

în pustie” chemându-ne să abandonăm tot ce ţine de păcat și să ne întoarcem la 

Creatorul nostru cu inimile deschise, gata să primim iertarea și Harul Lui Dumnezeu. 
Respingerea din start a acestor mesaje ne situează în acelaşi pericol, asemeni celor 

care l-au respins pe Ioan Botezătorul şi ulterior pe Fiul Lui Dumnezeu, Isus Cristos. 
Prin primirea şi urmarea Adevărului Lui Dumnezeu, indiferent unde ne-ar conduce 

acesta, noi, la fel ca şi familiile lui Noe şi a lui Lot, am putea fi cruţaţi de pedeapsa ce 
urmează a fi revărsată peste această batjocoritoare lume seculară. Indiferent cât de 

mult ne-am îndepărtat de Isus,  primindu-I Milostivirea şi acceptându-L în inimile 
noastre, mai putem cunoaşte bucuria de a fi împăcaţi cu Creatorul nostru, intrând în 

Împărăţia Veşnică a Lui Dumnezeu. 
Pe măsură ce citiți rugăciunile consemnate în această carte, deschideți-vă inima și 

rugați-vă ca Duhul Sfânt să vă vorbească, să vă ilumineze inima și să vă acorde harul 
de a discerne sursa cuvintelor conținute aici. 
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Instrucţiuni de la Isus pentru Grupurile de Rugăciune 

 
Trebuie să păstreze apă sfinţită în preajmă, să aibă un Crucifix al Meu şi să 

recite această Rugăciune specială a Cruciadei pentru Binecuvântarea şi 
Protecția Grupului Cruciadei de Rugăciune. 

 

Vă rog recitaţi această rugăciune înaite şi după fiecare întâlnire a Grupului 
de Rugăciune al Cruciadei “Isus pentru Omenire” 

 
 

Introducere: Rugăciunea (96) a Cruciadei de Rugăciune 
Pentru Binecuvântarea şi Protejarea Grupului nostru al Cruciadei de 

Rugăciune 
 

“O, Isuse drag, Te rugăm binecuvintează şi protejează Grupul Tău al 
Cruciadei de Rugăciune, ca să devenim invulnerabili la atacurile nelegiuite 

ale celui rău şi a oricăror spirite malefice care ne-ar putea frânge de la 
Misiunea Sfântă de salvare a sufletelor.  Fie ca noi să rămânem loiali şi 

puternici, perseverând pentru a păstra în faţa lumii Numele Tău cel Sfânt şi 
niciodată să nu şovăim în strădania de a răspândi Adevărul Sfântului Tău 

Cuvânt. Amin.” 

 
Cruciada de Rugăciune şi Litaniile “Isus pentru Omenire” 

 
Rugăciunea (1) a Cruciadei de Rugăciune 

"Darul meu pentru Isus ca să salveze sufletele"  
 

“Preaiubitul meu Isus, Tu care mă iubeşti atât de mult, lasă-mă să ajut cu umilinţă la 
salvarea preţioaselor Tale suflete. Ai milă de toţi păcătoşii, oricât de mult Te-ar răni 

ei. Permite-mi ca prin rugăciunea şi suferinţa mea să pot ajuta sufletele care nu vor 
supravieţui Avertismentului, pentru a găsi şi ele un loc lângă Tine în Împărăţia Ta. 

Dragul meu Isus, primeşte-mi rugăciunea ca să Te ajute să câştigi sufletele după care 
tânjeşti. O Isuse, în Inima Ta Sfântă mă angajez să fiu credincios Voinţei Tale în orice 

moment. Amin.” 
 

Rugăciunea (2) a Cruciadei de Rugăciune 

"Pentru puterea globală" 
 

 “Tată Veșnic, în numele Preaiubitului Tău Fiu, Isus Cristos, Te rog să-i ocrotești pe 
copiii Tăi de persecuţiile care urmează să fie puse la cale de către puterea globală, 

împotriva naţiunilor nevinovate. Eu mă rog pentru iertarea păcatelor sufletelor celor 
care au cauzat aceste nedreptăţi, ca să se întoarcă la Tine cu o inimă smerită. Te rog 

să dai putere copiilor Tăi persecutaţi să treacă peste aceste suferinţe, pentru 
ispăşirea păcatelor lumii, prin Cristos Domnul nostru. Amin.” 

 
Rugăciunea (3) a Cruciadei de Rugăciune 

"Pentru a elibera lumea de frică" 
 

“O, Doamne Isuse Cristoase, Te rugăm scapă lumea de teama care desparte sufletele 
de Inima Ta Iubitoare. Mă rog pentru sufletele care vor simţi adevărata teamă în 

timpul Avertismentului, să se elibereze de frică şi să-Ţi permită să le inunzi sufletele 
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cu Milostivirea Ta, pentru ca ele să Te iubească libere, aşa cum ar trebui să fii iubit 

Tu. Amin.” 
 

Rugăciunea (4) a Cruciadei de Rugăciune 
"Pentru a uni toate familiile" 

 
“Isuse, Te rugăm uneşte toate familiile în timpul Avertismentului, pentru ca ele să 

dobândească mântuirea veşnică. Mă rog ca toate familiile să rămână împreună, în 

uniune cu Tine, Isuse, ca să moştenească Noul Tău Paradis de pe Pământ. Amin.“ 
 

Rugăciunea (5) a Cruciadei de Rugăciune 
"Laudă Lui Dumnezeu cel Preaînalt" 

 
Fiica mea, oamenii trebuie să ofere această rugăciune specială de laudă și mulțumire 

lui Dumnezeu Tatăl, pentru Milostivirea pe care o oferă întregii lumi. 
“O, Tată Veşnic, Îţi oferim rugăciunile noastre pline de bucurie şi recunoştinţă, pentru 

preţiosul Tău dar al Milostivirii oferit întregii omeniri. Ne bucurăm şi Îţi oferim Ţie, 
Rege Preamărit, lauda şi adoraţia noastră pentru dragostea şi afecţiunea Milostivirii 

Tale. Tu, Dumnezeule Preamărit, esti Regele nostru, şi Ţie ne închinăm smeriţi pentru 
aceste daruri pe care ni le dăruieşti acum. Te rugăm, Dumnezeule, ai milă de toţi 

copiii Tăi. Amin.”  
 

Rugăciunea (6) a Cruciadei de Rugăciune 

"Pentru oprirea anticristului" 
 

“O, Isuse, Te rugăm ca Dumnezeu, în Milostivirea Sa, să împiedice anticristul şi 
armata lui josnică să provoace spaimă şi să cauzeze suferinţă copiilor Tăi. Te rugăm, 

opreşte anticristul, pentru ca Mâna care pedepsește să ne ocolească, prin convertirile 
din timpul Avertismentului. Amin.“ 

 
Rugăciunea (7) a Cruciadei de Rugăciune  

"Pentru cei care refuză Milostivirea" 
 

Aceasta este rugăciunea pe care ei trebuie să o spună pentru a se ruga pentru 
milostivire față de sufletele aflate în întuneric. 

“Isuse, Te implor să-i ierţi pe cei păcătoşi ale căror suflete se află în întuneric şi care 
vor refuza lumina Milostivirii Tale. Te implor, Isuse, să-i răscumperi din păcatele în 

care se află şi de care ei înşişi se despart atât de greu. Inundă-le inimile cu razele 

Milostivirii Tale şi dăruiește-le şansa de a reveni în turma Ta. Amin. “ 
 

Rugăciunea (8) a Cruciadei de Rugăciune  
"Preasfânta Spovadă" 

 
Această rugăciune trebuie spusă pentru a solicita clemență pentru iertarea păcatelor, 

în timpul și după Avertisment. 
“Preaiubite Isuse, îţi cer iertare pentru toate păcatele mele, pentru suferinţele şi 

jignirile pe care le-am provocat altora. Mă rog cu umilinţă pentru harurile prin care să 
pot evita să Te mai rănesc şi, după Voia Ta, să ofer o penitenţă. Eu Te implor şi 

pentru iertarea păcatelor pe care le-aş putea face în viitor şi care-Ţi vor provoca 
durere şi suferinţă. Ia-mă cu Tine în Noua Eră de Pace, pentru ca şi eu să devin parte 

a Familiei Tale, pentru eternitate. Te iubesc, Isuse. Am nevoie de tine, Isuse. Te 
cinstesc pe Tine, Isuse, şi tot ce Te reprezintă. Ajută-mă, Isuse, să fiu demn să intru 

în Împărăţia Ta. Amin. ” 
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Rugăciunea (9) a Cruciadei de Rugăciune 

"Suferinţa oferită ca dar" 
 

“O, Inimă Preasfântă a lui Isus, învaţă-mă să accept în numele Tău cel Sfânt, în 
smerenie şi mulţumire, insultele pe care le primesc când mărturisesc Cuvântul Tău. 

Învaţă-mă să înţeleg că umilinţa, durerea şi suferinţa mă vor duce mai aproape de 
Inima Ta cea Sfântă. Permite-mi să accept aceste încercări cu iubire şi generozitate şi 

să Ţi le ofer ca pe un dar preţios pentru salvarea sufletelor. Amin.” 

 
Rugăciunea (10) a Cruciadei de Rugăciune 

"Pentru purtarea flăcării iubirii" 
 

“Ajută-ne, Doamne Isuse, să ne ridicăm în numele Tău ca să ducem flacăra Iubirii 
Tale tuturor naţiunilor. Dăruieşte-ne nouă, copiilor Tăi, puterea de a înfrunta 

umilinţele cu care ne vom confrunta din partea tuturor celor care nu cred cu adevărat 
în Milostivirea Ta. Amin.” 

 
Rugăciunea (11) a Cruciadei de Rugăciune 

"Rugăciune care opreşte ura faţă de vizionari" 
 

“O, Inimă Sfântă a lui Isus, Te rog să stingi ura şi invidia care există printre discipolii 
Tăi, faţă de adevăraţii vizionari din aceste vremuri. Te rog, ascultă-mi rugăciunea şi 

dăruieşte vizionarilor Tăi puterea de care au nevoie, ca să proclame Cuvântul Tău Cel 

Sfânt într-o lume necredincioasă. Amin.“ 
 

Rugăciunea (12) a Cruciadei de Rugăciune 
"Pentru a evita păcatul mândriei" 

 
“O, Isuse, Te rog ajută-mă să ocolesc păcatul mândriei când vorbesc în numele Tău. 

Iartă-mă, dacă vreodată voi umili pe cineva în numele Tău Sfânt. Ajută-mă să ascult, 
Isuse, glasul Tău când îmi vorbeşte şi umple-mă cu Duhul Tău cel Sfânt, ca să pot 

discerne adevărul din Cuvântul Tău, atunci când chemi omenirea. Amin. “ 
 

Rugăciunea (13) a Cruciadei de Rugăciune 
"Rugăciune de la Tatăl Ceresc, Dumnezeu cel Preaînalt" 

 
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 toţi 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 şi salvează aceste suflete din focul 

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

 
Rugăciunea (14) a Cruciadei de Rugăciune 

"Rugăciune către Dumnezeu, Tatăl Ceresc, pentru ocrotire faţă de orice 
război nuclear" 

 
“O, Tată Atotputernic, Dumnezeule Preaînalt, Te rog ai milă de toţi păcătoşii, 

deschide-le inimile ca să accepte Salvarea Ta şi să primească abundenţa harului Tău. 
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Ascultă rugămințile mele pentru familia mea şi dăruiește-le harul să-şi găsească 

bucuria în iubirea Inimii Tale Preasfinte. O Dumnezeule, Tată Ceresc, ocrotește-i pe 
toţi copiii Tăi de pe Pământ de orice război nuclear sau de alte acte care sunt 

planificate ca să-i distrugă. Ţine-ne departe de tot răul şi ne apără. Luminează-ne ca 
să ne putem deschide ochii, să vedem şi să acceptăm adevărul salvării noastre, fără 

teamă în suflete. Amin.” 
 

Rugăciunea (15) a Cruciadei de Rugăciune 

"Mulţumire pentru darul Milostivirii Divine" 
 

“O, Tată Ceresc, Te cinstim cu profundă considerație pentru jertfa prin care L-ai 
trimis în lume pe Mântuitorul nostru. Îţi oferim cu bucurie, mulţumire şi cu umilă 

recunoştinţă, rugăciunile noastre pentru darul Milostivirii Divine pe care-l oferi acum 
copiilor Tăi. Dumnezeule Preaînalt, fă-ne demni să acceptăm cu recunoştinţă această 

mare Milostivire. Amin.” 
 

Rugăciunea (16) a Cruciadei de Rugăciune 
"Pentru acceptarea harurilor oferite în timpul 

 Marelui Avertisment" 
  

"O, Isuse, păstrează-mă puternic în timpul acestei încercări a Marelui Tău Act de Milă. 
Dăruieşte-mi harurile necesare pentru a deveni mic în ochii Tăi. Deschide ochii mei în 

faţa Adevărului promisiunilor mântuirii veșnice. Iartă păcatele mele şi arată-mi 

dragostea Ta şi Mâna prieteniei Tale. Cuprinde-ne pe toţi în braţele Sfintei Tale 
Familii, ca să putem deveni din nou una. Te iubesc, Isuse, şi promit că din această zi 

voi vesti mai departe Cuvântul Tău Sfânt, fără teamă în inima mea şi cu suflet curat, 
în vecii vecilor. Amin.” 

 
Rugăciunea (17) a Cruciadei de Rugăciune 

"Rugăciunea Mamei Salvării pentru sufletele întunecate" 
 

“O, Inimă Imaculată a Mariei, Mama Salvării şi Mijlocitoare a tuturor harurilor, Tu 
care participi la mântuirea omenirii de răul satanei, roagă-te pentru noi. Mama 

salvării, roagă-te ca toate sufletele să poată fi mântuite şi să accepte dragostea şi 
mila arătate de Fiul Tău, Domnul nostru Isus Cristos, care vine din nou să salveze 

omenirea şi să ne dea şansa pentru mântuirea veşnică. Amin.”  
 

Rugăciunea (18) a Cruciadei de Rugăciune 

"Pentru oprirea anticristului şi a grupării lui" 
 

“O, Isuse drag, salvează lumea de anticrist. Apără-ne de capcanele haíne ale satanei. 
Salvează de cel rău rămăşiţele Bisericii Tale. Dă tuturor Bisericilor Tale puterea şi 

harurile de care vor avea nevoie pentru a ne ocroti pe noi în timpul războiului şi 
prigoanei pe care satana şi armata lui înfricoşătoare o organizează împotriva noastră. 

Amin “ 
Rugăciunea (19) a Cruciadei de Rugăciune 

"Pentru tineri" 
 

“Mamă a mântuirii, Te implor să Te rogi pentru îndurare faţă de sufletele tinerilor 
care se află într-o teribilă întunecime, ca ei să-L recunoască pe Fiul Tău iubit atunci 

când va veni să salveze întreaga omenire. Nu lăsa să se piardă pe drum niciun suflet. 
Nu lăsa nici măcar un suflet să respingă Marea Lui Milostivire. Mă rog, Măicuţă, ca toţi 

să se salveze şi Te rog, acoperă cu mantia Ta sfântă toate acele suflete, pentru a 
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avea parte de ocrotirea necesară împotriva celui rău. Amin.” 

 
Rugăciunea (20) a Cruciadei de Rugăciune 

"Pentru oprirea anticristului de la distrugerea lumii" 
 

“O, Dumnezeule Părinte, în numele Fiului Tău iubit, Te chem să împiedici anticristul 
să prindă în capcana lui sufletele copiilor Tăi. Te implor, Tată Atotputernic, opreşte-l 

din acțiunile prin care îi îngrozește pe copiii Tăi. Te implor, opreşte-l, ca să nu poată 

contamina creaţia Ta, şi Te rog să ai milă de sărmanele suflete care nu vor avea 
putere împotriva lui. Ascultă-mi rugăciunea, Tată iubit, şi salvează-i pe toţi copiii Tăi 

de această teribilă nenorocire. Amin.”  
 

Rugăciunea (21) a Cruciadei de Rugăciune 
"Recunoştinţă Tatălui Ceresc pentru darul salvării" 

 
“Ne rugăm Ţie şi-Ţi mulţumim, O, Tată Sfânt, Dumnezeule Atotputernic, creatorul 

omenirii, pentru dragostea şi mila pe care o ai pentru umanitate. Îţi mulţumim pentru 
darul mântuirii acordat sărmanilor Tăi copii. Te implorăm, O Doamne, să-i salvezi pe 

cei care-l urmează pe cel rău. Astfel, inimile lor vor fi deschise pentru adevăr şi 
pentru Viaţa lor Veşnică. Amin. ” 

 
Rugăciunea (22) a Cruciadei de Rugăciune 

"Pentru Clerul Catolic: să respecte Învăţăturile Bisericii" 

 
Dau acum lumii această Cruciadă de Rugăciune ca să fie recitată de Clerul 

Catolic 
“O, iubitul meu Isus, păstrează-mă puternic şi 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 prezenţa ispitelor. Dăruiește-mi harurile necesare pentru ca să respect 
vocaţia mea, devotamentul meu, loialitatea mea şi să susţin învăţăturile adevăratei 

credințe a Bisericii Catolice. Îţi ofer supunerea mea în toată vremea. Promit şi mă 
angajez să lupt în armata Ta pentru ca Biserica Catolică să se ridice din nou în glorie 

pentru a Te primi, Isuse, când vei veni din nou. Amin.” 
 

Rugăciunea (23) a Cruciadei de Rugăciune 
"Pentru siguranţa Papei Benedict" 

 

“O, Tată Veşnic, mă rog în numele Fiului Tău iubit, Isus Cristos, şi al suferinţei pe 
care a pătimit-o pentru mântuirea lumii de păcate. Mă rog acum să-l ocroteşti pe 

Sfântul Tău Vicar, Papa Benedict, Capul Bisericii pe pământ, ca să poată şi el să ajute 
la salvarea copiilor Tăi şi a tuturor slujitorilor Tăi sfinţiţi, de dezlănțuirea satanei şi a 

dominaţiei îngerilor căzuţi, care umblă pe pământ, furând suflete. O Tată, păzeşte-l 
pe Părintele Papa al Tău, pentru ca toți copiii Tăi să poată fi călăuziţi pe calea cea 

dreaptă, către Noul Paradis de pe pământ. Amin.” 
 

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

 
Trebuie ca ei să spună această rugăciune timp de 7 zile consecutive,  și li se va da 

Darul Iertării totale și Puterea Duhului Sfânt . 
„O, Isuse, Tu eşti lumina lumii, Tu eşti lumina strălucitoare care atinge fiecare suflet. 

Milostivirea şi iubirea Ta sunt nemărginite. Noi nu suntem vrednici de jertfa Morţii 
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Tale pe Cruce, deşi ştim că Dragostea Ta pentru noi este mai mare decât dragostea 

pe care noi Ţi-o purtăm. Dă-ne, Doamne, darul umilinţei, pentru a fi demni de Noua 
Ta Împărăţie! Umple-ne cu Duhul Sfânt pentru a putea mărşălui în armata condusă 

de Tine, pentru mărturisirea Adevărului Cuvântului Tău Sfânt, ca să-i pregătim pe 
fraţii şi surorile noastre pentru a Doua Ta Venire Glorioasă pe Pământ. Te lăudăm! Te 

slăvim! Ne jertfim pe noi înşine, durerile noastre şi suferinţele noastre, oferindu-Ţi-le 
în dar pentru salvarea sufletelor. Te iubim, Isuse. Ai milă de toţi copiii Tăi, oriunde  s-

ar afla. Amin.” 

 
Rugăciunea (25) a Cruciadei de Rugăciune 

"Pentru ocrotirea vizionarilor" 
 

“O, Dumnezeule Preaînalt, Te rog pe Tine să-i ocroteşti pe toţi mesagerii Tăi sfinţi din 
lumea întreagă. Te rog să-i aperi de ura celorlalţi. Te rog să se răspândească repede 

Cuvântul Tău Sfânt în toată lumea. Ocroteşte mesagerii Tăi de calomnie, abuz, 
minciuni, şi de orice fel de pericol. Ocroteşte familiile lor şi copleşeşte-i cu Duhul 

Sfânt în orice moment, astfel ca mesajele pe care le transmiţi lumii să fie ascultate cu 
inima căită şi smerită. Amin.“ 

 
Rugăciunea (26) a Cruciadei de Rugăciune 

"Rugaţi-vă Rozariul pentru a ajuta la salvarea națiunii voastre" 
 

Sfânta Fecioară îndeamnă oamenii să se roage Sfântul Rozar pentru a ajuta la 

salvarea propriilor naţiuni. 
Rugăciune înainte de Rozariu  

„Regina Sfântului Rozariu, Tu ai binevoit să vii la Fatima pentru a descoperi celor trei 
păstoraşi comorile de haruri ascunse în Rozariu. Aprinde în inima mea o iubire sinceră 

pentru această devoţiune, pentru ca meditând Misterele Mântuirii noastre, reamintite 
de acesta, să pot să mă îmbogăţesc cu roadele acestuia, obţinând pace pentru lume, 

convertirea păcătoşilor şi a Rusiei şi harurile pe care le cer de la Tine prin acest 
Rozariu (menţionaţi cererea ... ). Cer asta pentru mai mare slavă a lui Dumnezeu, 

pentru prețuirea Ta şi pentru binele sufletului meu şi al tuturor sufletelor. Amin.” 
Rugăciuni după Rozariu  

Bucură-te Regină, Maica Milei, viaţa, mângâierea şi nădejdea noastră, bucură-te. 
Către tine strigăm, surghiuniţii fii ai Evei. Către tine suspinăm, gemând şi plângând în 

această vale de lacrimi. Aşadar, mijlocitoarea noastră, întoarce spre noi ochii tăi cei 
milostivi şi 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 
făgăduinţele lui Cristos! 

O, Doamne, al cărui Fiu unic, prin moartea şi învierea Sa ne-a obţinut răsplata vieţii 
veşnice, Te implorăm ca, meditând misterele Preasfântului Rozariu al Fecioarei Maria, 

să imităm ceea ce ele cuprind şi să obţinem ceea ce ele făgăduiesc, prin acelaşi 
Cristos, Domnul nostru. Amin. 

 
Rugăciunea (27) a Cruciadei de Rugăciune 

"Pentru pace în lume" 
 

„O, Isuse al meu, implor îndurare pentru victimele războaielor cumplite. Mă rog ca 
pacea să coboare peste acele naţiuni torturate care sunt oarbe şi nu văd adevărul 

existenţei Tale. Te rog, acoperă-le cu puterea Duhului Sfânt, ca să înceteze 
încercările de dominare asupra sufletelor nevinovate. Ai milă de toate ţările Tale care 

sunt neputincioase în faţa atrocităţilor celui rău ce acoperă întreaga lume. Amin.”  
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Rugăciunea (28) a Cruciadei de Rugăciune 

"Rugăciune de la Sfânta Fecioară, pentru Unirea tuturor Bisericilor Creştine" 
 

”O, Dumnezeule Preaînalt, cădem în genunchi în faţa Ta şi Te implorăm să-i uneşti pe 
toţi copiii Tăi în luptă, ca să păstrăm Bisericile Tale Creştine de pe pământ. Fă 

Doamne ca neînțelegerile noastre să nu ne despartă, în această perioadă de mare 
apostazie în lume. Pentru dragostea ce Ţi-o purtăm Ţie, Tată drag, Te rugăm să ne 

dai harul ca, în numele Fiului Tău Preaiubit, Isus Cristos, Mântuitorul nostru, să ne 

iubim unii pe alţii. Te adorăm, Te iubim, ne unim să luptăm pentru puterea păstrării 
Bisericilor Tale Creştine de pe pământ, în perioada încercărilor cu care ne-am putea 

confrunta în următorii ani. Amin.”  
 

Rugăciunea (29) a Cruciadei de Rugăciune 
"Pentru a proteja practicarea creştinismului" 

 
“O, Doamne, Isuse Cristoase, Te implor revarsă Duhul Tău Sfânt asupra tuturor 

copiilor Tăi. Te rog să-i ierţi pe toţi cei care Te urăsc. Mă rog ca ateii să-şi deschidă 
inimile împietrite, în timpul Marelui Act de Milostivire, pentru ca ai Tăi copii, care Te 

iubesc, să Te poată cinsti cu demnitate şi să se ridice mai presus de orice persecuţie. 
Te rugăm să-i umpli pe toţi copiii Tăi cu darul Duhului Sfânt, astfel încât, plini de 

curaj, să se poată ridica şi să conducă armata Ta în bătălia finală împotriva satanei, a 
demonilor lui şi a tuturor sufletelor care sunt sub robia falselor promisiuni. Amin.” 

 

Rugăciunea (30) a Cruciadei de Rugăciune 
"Pentru a evita războiul, foametea şi persecuţia religioasă" 

 
“O, Tată Veşnic, Dumnezeule, Creatorul Universului, în numele iubitului Tău Fiu, Te 

rugăm, fă-ne să Te iubim tot mai mult. Ajută-ne să rămânem curajoşi, fără de teamă 
şi puternici în încercări. Acceptă suferinţele şi sacrificiile noastre şi du-le în faţa 

Tronului Tău Dumnezeiesc, în dar pentru salvarea copiilor Tăi. Înmoaie sufletele 
împietrite şi necurate. Deschide-le ochii spre adevărul despre bunătatea şi 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 Voinţei Tale Divine. Amin.”  

 
 

Rugăciunea (31) a Cruciadei de Rugăciune 
"Lanţ de rugăciune pentru ocrotire" 

 

“O, Isuse al Meu, rugăciunea mea îl invocă pe Duhul Tău Cel Sfânt, pentru a se 
pogorî asupra conducătorilor supuşi plăcerilor, lăcomiei, avariţiei şi mândriei, spre a 

opri persecuţia copiilor Tăi nevinovaţi. Te rog să opreşti sărăcia, foametea şi 
războaiele care-i mistuie pe copiii Tăi şi mă rog pentru conducătorii europeni, să-şi 

deschidă inimile către adevărul iubirii Tale. Amin”.  
 

Rugăciunea (32) a Cruciadei de Rugăciune 
"Pentru oprirea avortului în Irlanda" 

 
“O, Mamă a Salvării, roagă-te pentru copiii Tăi din Irlanda, ca actul îngrozitor al 

avortului, la care vor să îi oblige, să fie împiedicat. Protejează această ţară sfântă de 
la scufundarea şi mai adâncă în disperarea întunericului care acoperă această țară. 

Scapă-i de cel rău, care vrea să-i distrugă pe copiii Tăi încă înainte de a se naşte. 
Roagă-te pentru conducătorii ei, ca să aibă curajul de a-i asculta pe cei care-L iubesc 

pe Fiul Tău, şi apoi şi ei să urmeze învăţăturile Domnului Nostru Isus Cristos. Amin. ” 
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Rugăciunea (33) a Cruciadei de Rugăciune 

"Pentru a primi Pecetea Dumnezeului Celui Viu" 
 

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 timpurile dificile în care va 

trebui să trăim. 
 

“O, Dumnezeul meu, Tată iubitor, primesc cu bucurie şi recunoştinţă Pecetea 

divină a Protecţiei Tale. Dumnezeirea Ta cuprinde trupul şi sufletul meu 
pentru veşnicie. Cu recunoştinţă smerită mă plec, şi-ţi ofer Ţie, iubitul meu 

Tată, iubirea mea profundă şi fidelitatea mea. Te implor ca prin această 
Pecete specială să mă aperi pe mine şi pe cei dragi mie, şi eu Îţi promit că-

mi voi trăi viaţa în slujire pentru Tine, acum şi-n vecii vecilor. Te iubesc, Tată 
drag. În aceste timpuri, Te consolez, Tată scump. Îţi ofer Trupul şi Sângele, 

Sufletul şi Dumnezeirea Preaiubitului Tău Fiu, pentru ispăşirea păcatelor 
lumii şi mântuirea fiecărui copil al Tău. Amin.” 

 
Rugăciunea (34) a Cruciadei de Rugăciune 

"Postul meu în dar pentru Isus (în Postul Mare) " 
 

“O, Isuse, Te rog ajută-mă să imit viaţa Ta de jertfă adusă spre Mântuirea omenirii, 
în felul meu simplu. Lasă-mă să-Ţi ofer în dar o zi de post pe săptămână, în întregul 

Post Mare, ca să salvezi întreaga omenire şi ca toţi să treacă prin porţile Noului 

Paradis de pe Pământ. Preaiubite Isuse, cu iubire în inimă Îţi ofer această jertfă, 
pentru a-Ţi arăta dimensiunea iubirii mele. Cu acest sacrificiu, Te implor pentru 

salvarea tuturor sufletelor care poate au căzut din starea de har. Amin.”  
  

Rugăciunea (35) a Cruciadei de Rugăciune 
"Pentru ca sufletele să intre în Paradis" 

 
“Isuse, ajută-mă să Te ajut în salvarea copiilor rămaşi pe Pământ. Mă rog ca prin 

Milostivirea Ta să salvezi sufletele de spiritul întunericului. Primeşte încercările, 
suferinţele şi grijile mele, ca prin ele să salvezi sufletele de focul iadului. Umple-mă 

de acele haruri prin care să-ţi ofer cu iubire şi bucurie în inimă aceste suferinţe, 
pentru ca toţi să ne unim în iubirea faţă de Preasfânta Treime şi să devenim una, iar 

mai apoi, împreună cu Tine, să trăim în Paradis ca o familie sfântă. Amin.” 
 

Rugăciunea (36) a Cruciadei de Rugăciune 

"Ajută-mă să-L onorez pe Dumnezeul Adevărat" 
 

“O, Isuse, ajută-mă, căci sunt pierdut şi tulburat. Nu ştiu adevărul despre viaţa de 
după moarte. Iartă-mă dacă te-am supărat slăvind alţi zei falşi care nu sunt 

Dumnezeul adevărat. Salvează-mă, ajută-mă să văd Adevărul clar şi salvează-mă de 
întunericul din sufletul meu. Ajută-mă să intru în lumina Milostivirii Tale. Amin.” 

 
Rugăciunea (37) a Cruciadei de Rugăciune 

”Unirea tuturor copiilor lui Dumnezeu” 
 

“O, Preaiubite Isuse, uneşte-i prin iubire pe toţi cei ce Te urmează, ca toţi să putem 
propovădui în lume adevărul mântuirii veşnice. Te rugăm ca acele suflete lâncede 

cărora le este frică să se ofere cu trup, suflet şi raţiune, să arunce armura mândriei, 
să-şi deschidă inimile iubirii Tale şi astfel să devină parte a familiei Tale sfinte de pe 

pământ. Preaiubite Isuse, îmbrăţişează toate aceste suflete pierdute şi permite ca 
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iubirea noastră frăţească să-i scoată din sălbăticie şi să-i unim cu noi în lumina şi în 

iubirea Sfintei Treimi. Ne punem toată speranţa, încrederea şi iubirea în mâinile Tale 
Sfinte. Te implorăm să ne măreşti devotamentul, ca să putem ajuta la salvarea a şi 

mai multor suflete. Amin.“  
 

Rugăciunea (38) a Cruciadei de Rugăciune 
”Pentru salvarea Bisericii Catolice” 

 

"O, binecuvântată Mamă a Mântuirii, Te implor, roagă-te pentru Biserica Catolică şi 
pentru Papa Benedict al XVI-lea, pentru a uşura suferinţa lui în aceste timpuri grele. 

Te rugăm, Mama Salvării, acoperă-i cu Mantia ta Sfântă pe slujitorii consacraţi lui 
Dumnezeu, pentru a primi harul de a fi puternici, devotați şi curajoşi în încercările 

care le stau înainte. Roagă-te şi pentru ca slujitorii sfinţiţi să conducă turmele lor 
conform adevăratelor Învăţături ale Bisericii Catolice. O, Mamă Sfântă a Lui 

Dumnezeu, dă-ne nouă, rămăşiţei Bisericii de pe Pământ, darul conducerii, ca să 
putem ajuta sufletele în drumul către Împărăţia Fiului Tău. Te rugăm, Mama Salvării, 

să-l ţii departe pe cel viclean de cei care-L urmează pe Fiul Tău şi care se străduiesc 
să-și apere sufletele, în dorinţa de a putea intra pe Poarta Noului Paradis de pe 

pământ. Amin ."  
 

Rugăciunea (39) a Cruciadei de Rugăciune 
”Pregătirea sufletelor pentru Noul Paradis” 

 

“O, Isuse, Iubit Mântuitor, Te rog să reverşi asupra mea Duhul Tău cel Sfânt, pentru 
a putea vorbi cu autoritate despre Preasfântul Tău Cuvânt, ca să-i pregătesc pe toţi 

copiii lui Dumnezeu pentru a Doua Ta Venire. Te implor, Doamne Isuse, dă-mi toate 
harurile de care am nevoie pentru a putea ajuta tuturor credinţelor, comunităţilor şi 

naţiunilor, oriunde merg. Ajută-mă să vorbesc cu limba Ta, să alin sufletele prin 
buzele Tale şi să iubesc toate sufletele, cu iubirea specială care se revarsă din Inima 

Ta Preasfântă. Ajută-mă să salvez sufletele care sunt atât de aproape de Inima Ta, ca 
să Te mângâi, Preaiubite Isuse, atunci când sufletele pierdute resping în continuare 

Milostivirea Ta. O Isuse, sunt nimic fără Tine, dar cu ajutorul Tău generos voi lupta în 
numele Tău, ca să ajut la salvarea întregii omeniri. Amin.”   

 
Rugăciunea (40) a Cruciadei de Rugăciune 

”Pentru Cler: pregătiţi sufletele pentru A Doua Venire” 
 

“O, Isuse al meu, eu sunt doar un slujitor umil şi am nevoie de călăuzirea Ta, ca să 

pot pregăti sufletele pentru a Doua Ta Venire Glorioasă. Ajută-mă în munca de 
convertire a sufletelor şi în pregătirea lor potrivit Voinţei Tale Sfinte, astfel încât ele 

să fie gata să intre în Noul Cer şi Noul Pământ, pe care le-ai promis omenirii prin 
Moartea Ta pe Cruce. Oferă-mi harurile de care am nevoie ca să pot împărtăşi 

Cuvântul Tău sufletelor însetate şi niciodată să nu renunţ la datoria mea faţă de Tine, 
Preaiubite Isuse, căruia i-am promis credinţa mea, prin votul meu sfânt. Amin.” 

 
Rugăciunea (41) a Cruciadei de Rugăciune 

”Pentru sufletele necredincioşilor” 
 

“O, Isuse al meu, ajută sărmanilor Tăi copii care sunt orbi faţă de promisiunea Ta de 
salvare. Cu rugăciunile şi suferinţele mele Te implor să deschizi ochii necredincioşilor, 

ca ei să poată vedea iubirea Ta blândă şi să fugă în braţele Tale Sfinte pentru a căuta 
ocrotire. Ajută-le sufletele să vadă Adevărul şi să caute iertarea pentru toate păcatele 

lor, astfel încât să poată fi salvate şi să fie primele care păşesc prin porţile Noului 
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Paradis. Mă rog pentru aceste sărmane suflete, incluzând toţi bărbaţii, femeile şi 

copiii, şi Te rog, iartă-le păcatele. Amin.”  
 

Rugăciunea (42) a Cruciadei de Rugăciune 
”Post pentru împiedicarea introducerii Monedei Unice Mondiale” 

 
“O, Dumnezeule Preaînalt, Îţi ofer în dar postul meu pentru a opri strânsoarea celui 

rău în lume, prin care a fost planificat să se înfometeze ţara mea de mâncare şi chiar 

şi de Hrana Vieţii. Primeşte oferta mea şi ascultă rugăciunea mea spusă şi pentru alte 
naţiuni, ca să împiedici suferinţa plănuită de anticrist. Mântuieşte-ne, o Preaiubite 

Doamne, de această răutate şi apără-ne credinţa, pentru a Te putea cinsti în 
libertatea de care avem nevoie, ca să Te iubim şi să Te adorăm în vecii vecilor. Amin.” 

 
Rugăciunea (43) a Cruciadei de Rugăciune 

”Pentru salvarea sufletelor în timpul Avertismentului” 
 

“O, Dumnezeule, Tată Atotputernic, în numele Fiului Tău Preaiubit, Isus Cristos, şi al 
comemorării Morţii Sale pe Cruce pentru păcatele noastre, Te implor să salvezi 

sufletele care nu se pot salva singure şi care ar putea muri în păcat de moarte în 
timpul Avertismentului. Prin ispăşirea şi suferinţa Preaiubitului Tău Fiu, Te rog pentru 

iertarea celor care nu sunt capabili să caute răscumpărarea, pentru că nu vor trăi suficient 
timp ca să ceară de la Isus, Fiul Tău, Milostivirea de a le elibera de păcat. Amin.”  

 

Rugăciunea (44) a Cruciadei de Rugăciune 
”Pentru puterea de a apăra credinţa împotriva  

Profetului Fals” 
 

“Isuse drag, dă-mi puterea să mă concentrez asupra învăţăturilor Tale, pentru a 
proclama Sfântul Tău Cuvânt în toate timpurile. Nu mă lăsa în ispita de a-l idolatriza 

pe Falsul Profet. care va încerca să se prezinte asemenea Ţie. Păstrează-mi puternică 
iubirea pentru Tine, dă-mi harul discernământului pentru ca niciodată să nu reneg 

Adevărul cuprins în Sfânta Biblie, indiferent câte minciuni îmi vor fi prezentate pentru 
a mă încuraja să întorc spatele Adevărului Cuvântului Tău. Amin.”  

 
Rugăciunea (45) a Cruciadei de Rugăciune 

”Pentru a învinge gândurile negative” 
 

“O, Isuse, eu ştiu foarte puţin despre Tine, dar Te rog ajută-mă să-mi deschid inima, 

pentru a-Ţi permite să intri în sufletul meu, să mă vindeci, să mă consolezi şi să mă 
umpli cu pacea Ta. Ajută-mă să simt bucuria, să înving toate gândurile negative şi să 

învăţ calea prin care pot înţelege cum să fac Voia Ta, aşa încât să intru în Noul Tău 
Paradis unde să pot trăi cu Tine o viaţă a dragostei, a bucuriei şi a minunilor, în vecii 

vecilor. Amin.”   
 

Rugăciunea (46) a Cruciadei de Rugăciune 
”Pentru eliberare de lanţurile satanei” 

 
”O, Isuse, sunt pierdut. Sunt tulburat şi mă simt ca un prizonier prins în mreje, de 

unde nu pot scăpa. Cred în Tine, Isuse, cred că vii în ajutorul meu şi mă eliberezi de 
lanţurile satanei şi ale demonilor săi. Ajută-mă, căci sunt pierdut. Am nevoie de 

iubirea Ta care îmi dă puteri, să pot crede în Tine şi să mă încredinţez Ţie, să mă 
eliberez de acest rău şi să ajung la lumină, ca să găsesc în sfârşit pacea, iubirea şi 

fericirea. Amin.” 
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Rugăciunea (47) a Cruciadei de Rugăciune 

”Pentru a reaprinde dragostea pentru Isus” 
 

”O, Mamă binecuvântată, Mama Mântuirii lumii întregi, roagă-te ca iubirea mea 
pentru Isus să poată fi reaprinsă. Ajută-mă să simt flacăra iubirii Sale, astfel încât să 

se umple sufletul meu. Ajută-mă să-L iubesc mai mult pe Isus. Roagă-te pentru ca 
dragostea, devotamentul şi credinţa mea pentru El să devină mai puternice. Înlătură 

orice îndoieli care mă chinuie şi ajută-mă să văd clar Lumina Divină a Adevărului care 

radiază din Fiul Tău iubit, Mântuitorul întregii omeniri. Amin.” 
 

Rugăciunea (48) a Cruciadei de Rugăciune 
”Pentru Harul de a proclama A Doua Venire a lui Cristos” 

 
“O, Isuse al meu, dă-mi harul de a proclama Cuvântul Tău cel Sfânt întregii omeniri, 

astfel încât sufletele să poată fi salvate. Revarsă Duhul Tău cel Sfânt asupra mea, 
robul tău umil, pentru ca Sfântul Tău Cuvânt să fie auzit şi acceptat, mai ales de 

către sufletele care au mai mare nevoie de Milostivirea Ta. Ajută-mă să cinstesc în 
orice moment Voia Ta Preasfântă şi niciodată să nu insult sau să condamn pe cei care 

refuză Mâna Milostivirii Tale. Amin.”     
 

Rugăciunea (49) a Cruciadei de Rugăciune 
”Pentru promisiunea de credinţă a Clerului Creștin” 

 

“O, Isuse, eu, slujitorul Tău umil, îţi promit iubire şi credinţă. Te rog, dă-mi un semn 
că mă chemi. Ajută-mă să-mi deschid inima şi să fiu martorul Promisiunii Tale. 

Binecuvântează-mă cu Harurile Duhului Sfânt ca să nu mă poată tulbura cei care 
susţin că vin în Numele Tău şi care nu spun adevărul. Arată-mi Adevărul şi permite-

mi să simt iubirea Ta, pentru a putea împlini Voia Ta Preasfântă. Cu inima smerită Te 
rog, arată-mi cum pot să ajut la salvarea sufletelor omenirii. Amin”.   

 
Rugăciunea (50) a Cruciadei de Rugăciune 

”Pentru cunoaşterea lui Isus” 
 

“O, Preaiubite Isuse, ajută-Mă să Te cunosc. Iartă-mă dacă nu am vorbit cu Tine 
până acum. Ajută-mă să găsesc pacea în această viaţă şi arată-mi adevărul vieţii 

veşnice. Alină inima mea, uşurează grijile mele, dăruieşte-mi pacea, deschide acum 
inima mea pentru ca iubirea Ta să umple sufletul meu. Amin.”   

 

Rugăciunea (51) a Cruciadei de Rugăciune 
”Pentru Darul Duhului Sfânt” 

 
“O, vino Duhule Sfinte, revarsă asupra sufletului meu darul iubirii Tale, al înţelepciunii 

şi al cunoaşterii. Umple-mă cu lumina adevărului, ca să pot discerne adevărul lui 
Dumnezeu de minciunile răspândite de satana şi de îngerii săi. Ajută-mă să iau făclia 

şi să răspândesc flacăra înţelegerii, pentru toţi cei cu care mă întâlnesc, prin Cristos 
Domnul Nostru. Amin.”  

 
Rugăciunea (52) a Cruciadei de Rugăciune 

”Rugăciune către Tatăl” 
 

“Preaiubitul meu Tată, în numele scumpului Tău Fiu şi în amintirea Pătimirilor Sale pe 
Cruce, Te chem pe Tine, Dumnezeule Preaînalt, Creatorul lumii şi a toate câte sunt, 

păstrează salvarea noastră în Mâinile Tale Preasfinte. Îmbrăţişează-i pe toţi copiii Tăi, 
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inclusiv pe cei care nu Te cunosc, dar şi pe cei care, deși Te cunosc, privesc în altă 

parte. Iartă-ne păcatele şi salvează-ne de persecuţia satanei şi a armatei sale. Ia-ne 
în braţele Tale şi umple-ne cu speranţa de care avem nevoie pentru a vedea Calea 

Adevărului. Amin.”  
 

Rugăciunea (53) a Cruciadei de Rugăciune 
”Pentru Biserica Catolică” 

 

 “O, Tată Ceresc, în numele Fiului Tău preaiubit, Te rog, dă putere şi haruri preoţilor 
şi ajută-i să poată rezista prigonirii la care sunt supuşi. Ajută-i să rămână uniţi cu 

Adevărul Învăţăturilor Fiului Tău, Isus Cristos, să nu renunţe niciodată la prezenţa Ta 
în Euharistie, să nu le slăbească puterile în faţa minciunilor şi să nu le răspândească. 

Amin.”   
 

Rugăciunea (54) a Cruciadei de Rugăciune 
”Rugăciune către Tatăl pentru diminuarea impactului  

celui de-al III-lea Război Mondial” 
 

“O, Tată Ceresc, în numele Fiului Tău Preaiubit Isus Cristos, care a suferit cumplit 
pentru păcatele omenirii, Te rugăm, ajută-ne în aceste timpuri grele care ne stau în 

faţă. Ajută-ne să supravieţuim persecuţiei puse la cale de către conducătorii lacomi şi 
de către cei care vor să distrugă Bisericile Tale şi pe copiii Tăi. Te implorăm, Tată 

Preaiubit, ajută-ne să ne hrănim familiile şi salvează viaţa celor care sunt obligaţi, în 

ciuda voinţei lor, să intre în acest război. Te iubim, Părinte drag; Te implorăm să ne 
ajuţi în aceste timpuri de mare nevoie. Salvează-ne de strânsoarea anticristului, 

ajută-ne să supravieţuim semnului ei, semnul bestiei, refuzând să îl acceptăm. Ajută-
le celor care Te iubesc să rămână fideli Cuvântului Tău Sfânt în toate timpurile, ca să 

le poţi dărui harurile supravieţuirii în trup şi suflet. Amin.”   
 

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

 
"O, Preaiubite Isuse, Te rog să deschizi inimile tuturor copiilor lui Dumnezeu faţă de 

marele dar al Milostivirii Tale. Ajută-i să primească Milostivirea Ta dumnezeiască cu 
iubire şi recunoştinţă. Ajută-i să devină umili în faţa Ta şi să implore iertarea 

păcatelor lor, pentru ca să poată fi părtaşi la Împărăţia Ta Glorioasă. Amin.”  
  

Rugăciunea (56) a Cruciadei de Rugăciune 

”Pentru Cler: Apărarea Sfintei Euharistii” 
 

"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 Preţiosul Sânge al 

Fiului Tău şi dă-mi harul de a continua să Te slujesc pe Tine cu credinţă, încredere şi 
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 şi să hrănesc turma Ta, aşa cum 

ea trebuie hrănită cu Trupul, Sângele, Sufletul şi Dumnezeirea Fiului Tău, Isus 
Cristos, Salvatorul Omenirii. Amin.” 

 
Rugăciunea (57) a Cruciadei de Rugăciune 

”Pentru preoţi – Isuse, lasă-mă să-Ţi aud chemarea” 
 

“O, scumpul meu Isus, deschide-mi urechile către sunetul glasului Tău, deschide-mi 
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inima către chemarea Ta de iubire, umple sufletul meu cu Duhul Sfânt pentru a Te 

putea recunoaşte în aceste timpuri. Cu umilinţă îţi ofer loialitatea pe care o ceri de la 
mine şi Te rog, ajută-mă să discern Adevărul, să mă ridic, să răspund şi să urmez 

glasul Tău pentru a Te putea ajuta la salvarea sufletelor întregii umanităţi. Voia Ta 
este poruncă pentru mine. Dă-mi curajul să Te las să mă călăuzeşti, ca să pot lua 

armura necesară pentru a duce Biserica Ta către Noua Ta Împărăţie. Amin.”  
 

 

Rugăciunea (58) a Cruciadei de Rugăciune 
”Rugăciune pentru Convertire” 

 
"O, Preaiubite Isuse, Te chem pe Tine să-i îmbrăţişezi pe toţi copiii lui Dumnezeu şi 

să-i acoperi cu Preţiosul Tău Sânge. Permite ca fiecare picătură a Sângelui Tău să 
acopere toate sufletele şi să le ferească de cel rău. Deschide inimile tuturor, în special 

pe cele ale sufletelor împietrite şi pe ale celor care Te cunosc, dar sunt prea pătate de 
păcatul mândriei pentru a se prosterna şi pentru a cere ca lumina iubirii Tale să le 

inunde sufletele. Deschide-le ochii ca să vadă Adevărul, pentru ca zorile Milostivirii 
Tale Divine să coboare peste ei, acoperindu-i cu Razele Milostivirii Tale. Converteşte 

toate sufletele prin harurile pe care le cer acum de la Tine ( se spune aici intenţia 
personală …). Implor Îndurare, şi-ţi ofer în dar o zi de post în fiecare săptămână 

pentru această lună iunie, ca ispăşire pentru toate păcatele. Amin.” 
 

 

Rugăciunea (59) a Cruciadei de Rugăciune 
”Un jurământ de credinţă faţă de Voinţa Divină” 

 
Preaiubita Mea fiică, așa cum Tatăl Meu Veșnic a dat moștenire omenirii Marele Dar 

al Peceții Sale, tot așa și copiii săi trebuie să promită supunere față de 
Voința Sa Dumnezeiască. 

Cer să facă acest legământ toți copiii Domnului care vor mărșălui în armata Sa, 
pentru a ajuta la salvarea sufletelor tuturor copiilor lui Dumnezeu, inclusiv ale 

păcătoșilor înrăiți. 
"O, Dumnezeule Preaînalt, Tată Ceresc, Îți promit credința mea fermă, cinstindu-Te şi 

supunându-mă Ţie în toate, unindu-mă cu Voia Ta Dumnezeiască pe pământ. Eu, prin 
Sângele Sfânt al unicului Tău Fiu Preaiubit, adevăratul Mesia, îţi ofer mintea mea, 

trupul meu şi sufletul meu, în numele tuturor sufletelor, ca să putem intra uniți în 
Împărăţia Ta Cerească şi să se împlinească Voia Ta Dumnezeiască, precum în Cer așa 

şi pe pământ. Amin." 

 
 

Rugăciunea (60) a Cruciadei de Rugăciune 
”Pentru convertirea familiilor în timpul Marelui Avertisment” 

 
Copii ai lui Dumnezeu, pregătiți-vă pentru Avertisment în fiecare zi, pentru că el 

poate avea loc oricând 
”O, Preaiubit şi Dulce Isuse al meu, Mă rog pentru Milostivire faţă de sufletele familiei 

mele (aici îi numiţi pe ei …). Iţi ofer Ţie suferinţele, încercările şi rugăciunile mele, 
pentru ca sufletul lor să se salveze de duhul întunericului. Nu lăsa pe niciunul dintre 

copiii Tăi să Te renege sau să refuze Mâna Milostivirii Tale. Deschide-le inimile ca să 
se unească cu Inima Ta Preasfântă, pentru a şti să caute iertarea, spre a scăpa de 

focul iadului. Dăruieşte-le şansa de a ispăşi, astfel încât să se convertească prin 
Razele Milostivirii Tale Dumnezeieşti. Amin.”  
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Rugăciunea (61) a Cruciadei de Rugăciune 

”Pentru înlăturarea Controlului Unic Mondial” 
 

"O, iubite Tată Ceresc, în amintirea Răstignirii Preaiubitului Tău Fiu, Isus Cristos, Te 
implor să aperi pe fiecare copil al Tău de răstignirea planificată de anticrist şi de 

discipolii săi pentru a-i distruge. Dă-ne harurile de care avem nevoie pentru a refuza 
semnul bestiei şi dă-ne ajutorul de care avem nevoie pentru a lupta împotriva răului 

din lume, răspândit de către cei care urmează calea satanei. Te rugăm, Părinte drag, 

să-i ocroteşti pe toţi copiii Tăi în aceste vremuri teribile şi să ne faci suficient de 
puternici ca să ne ridicăm şi să proclamăm Cuvântul Tău cel Sfânt în toate timpurile. 

Amin."  
 

Rugăciunea (62) a Cruciadei de Rugăciune 
„Pentru păcătoşii pierduţi şi neputincioşi” 

 
"O, Isuse al meu, ajută-mă, pentru că sunt păcătosul neputincios care s-a pierdut în 

întuneric. Sunt slab şi lipsit de curajul de a Te căuta pe Tine. Dă-mi puterea de a 
striga acum către Tine, să pot erupe din întunericul sufletului meu. Isuse drag, du-mă 

în lumina Ta şi iartă-mă. Ajută-mă să devin din nou întreg şi condu-mă în Iubirea Ta, 
în Pacea Ta şi în Viaţa Veşnică. Mai presus de toate, cred în Tine şi Te rog, primeşte 

mintea, trupul şi sufletul meu care se încredinţează Milostivirii Tale Dumnezeieşti. 
Amin.”   

 

Rugăciunea (63) a Cruciadei de Rugăciune 
„ Păzeşte-mă pe această cale” 

 
“Iubita mea Mamă, Mama Salvării, Te implor roagă-te ca să primesc Hrana Vieţii, 

necesară pentru a mă păzi pe această cale şi a ajuta la salvarea tuturor copiilor lui 
Dumnezeu. Te rog, ajută-i pe toţi cei care sunt înşelaţi de idoli şi dumnezei falşi, să-şi 

deschidă ochii către Adevărul Răstignirii Fiului Tău pe Cruce, pentru a salva pe fiecare 
copil al lui Dumnezeu şi a-i dărui fiecăruia Viaţa Veşnică. Amin.”  

 
Rugăciunea (64) a Cruciadei de Rugăciune 

„Pentru salvarea fraţilor şi surorilor noastre” 
 

"O, Preaiubitul meu Mântuitor, Isus Cristos, acceptă rugăciunile şi sacrificiile mele ca 
un dar, pentru a ajuta la salvarea fraţilor şi surorilor mele din temniţa întunericului în 

care se află. Permite-mi să-i ajut să-și salveze sufletele. Te rog, iartă-le păcatele şi 

revarsă Duhul Sfânt în sufletele lor, pentru ca să alerge în braţele Tale ca într-un 
refugiu de care au nevoie cu disperare, înainte de a fi pierduţi pentru totdeauna. 

Pentru astfel de suflete, eu mă ofer pe mine însumi Ţie, cu umilă slujire şi 
recunoştinţă. Amin.” 

 
Rugăciunea (65) a Cruciadei de Rugăciune 

„Pentru cei în păcat de moarte” 
 

"O, Preaiubite Isuse, Mântuitorul omenirii, prin Milostivirea Ta Dumnezeiască cer 
indulgenţă pentru toate sărmanele suflete, aflate în păcat, care ar putea fi răpite de 

pe pământ în timpul Avertismentului. Iartă-le păcatele şi, în amintirea Pătimirii Tale, 
Te implor să-mi dai acest har special pentru ispăşirea păcatelor lor. Îţi ofer Ţie 

mintea, trupul şi sufletul meu ca ispăşire pentru iertarea păcătoşilor şi dobândirea 
Vieţii Veşnice. Amin."  
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Rugăciunea (66) a Cruciadei de Rugăciune 

„Pentru cler: Ajută-mă să rămân credincios  
Cuvântului Tău Preasfânt” 

 

“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 aşa cum Tu ne-ai învăţat. 

Ajută-mă să hrănesc Biserica Ta cu Hrana Vieţii şi să-Ţi rămân loial Ţie, chiar şi 

atunci când îmi va fi interzis să fac asta. Eliberează-mă din lanţul înşelăciunilor cu 
care mă voi confrunta, ca să pot proclama Cuvântul Adevărat al lui Dumnezeu. 

Acoperă-i în aceste timpuri pe toţi slujitorii Tăi sfinţiţi cu Sângele Tău Preasfânt, 
pentru ca să rămânem curajoşi, loiali şi statornici în credinţa noastră faţă de Tine, 

Mântuitorul nostru Iubit, Isus Cristos. Amin. ” 
 

Rugăciunea (67) a Cruciadei de Rugăciune 
„Păstrează-i în siguranţă pe copiii mei faţă de Regele Minciunilor” 

 
“Te rog, Isuse drag, păstrează-i în siguranţă pe copiii mei de Regele Minciunilor. Eu 

consacru aceşti copii (numele lor) Inimii Tale Preasfinte şi Te rog ca prin mantia 
Preţiosului Tău Sânge să le luminezi sufletele şi să-i iei în siguranţă în braţele Tale 

iubitoare, pentru a putea fi ocrotiţi de orice rău. Te rog ca Tu să le deschizi inimile şi 
să le inunzi sufletele cu Sfântul Tău Duh în timpul iluminării conştiinţei, astfel încât ei 

să fie purificaţi de tot păcatul. Amin.” 

 
Rugăciunea (68) a Cruciadei de Rugăciune 

„Apără-mă de influenţa satanei” 
 

”O, Mamă a Lui Dumnezeu, Mama Mântuirii, acoperă-mă cu Preasfânta ta Mantie şi 
apără-mi familia de influenţa satanei şi a îngerilor lui căzuţi. Ajută-mă ca întotdeauna 

să mă pot încrede în Divina Milostivire a Iubitului Tău Fiu, Isus Cristos. Păstrează vie 
iubirea mea pentru El şi nu lăsa ca vreodată să mă rătăcesc de la Adevărul 

Învăţăturilor Sale, indiferent câte ispite mi-ar sta în cale. Amin.”   
 

Rugăciunea (69) a Cruciadei de Rugăciune 
„Rugăciune către Dumnezeu Tatăl, pentru a accepta Voia Sa Dumnezeiască” 

 
“Dumnezeule, Tată Atotputernic, eu accept Voia Ta Divină şi Te rog, ajută copiilor Tăi 

să o accepte. Opreşte-l pe satana de la negarea dreptului copiilor Tăi asupra 

moştenirii Tatălui lor. Nu ne lăsa niciodată să renunţăm la lupta pentru moştenirea 
noastră în Paradis. Ascultă rugăminţile noastre şi alungă-l pe satana şi îngerii lui 

căzuţi. Te rog, Tată drag, să cureţi pământul cu Milostivirea Ta şi să ne acoperi cu 
Duhul Tău cel Sfânt. Condu-ne pe noi pentru a alcătui Sfânta Ta armată, încărcată de 

puterea de a alunga fiara pentru totdeauna. Amin.”   
 

Rugăciunea (70) a Cruciadei de Rugăciune 
„Pentru ca preoţii să rămână fermi şi loiali Cuvântului Sfânt al lui 

Dumnezeu” 
 

”O, Isuse drag, ajută slujitorii Tăi sfinţiţi să recunoască dezbinarea care se 
răspândește în Biserica Ta. Ajută slujitorii Tăi sfinţiţi să rămână fermi şi credincioși 

Cuvântului Tău Sfânt. Nu lăsa ambiţiile lumeşti să le umbrească dragostea curată 
pentru Tine. Dă-le harul să rămână nepătați şi umili în faţa Ta şi să onoreze Prezenţa 

Ta Divină în Euharistie. Ajută-i şi călăuzeşte-i pe toţi slujitorii sfinţiţi care sunt lâncezi 
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în iubirea lor pentru Tine şi reaprinde focul Duhului Sfânt în sufletele lor. Ajută-i să 

recunoască ispitele puse în faţa lor pentru a-i distrage. Deschide-le ochii ca să vadă 
mereu Adevărul etern. Binecuvântează-i, Isuse drag, în aceste timpuri şi acoperă-i cu 

Sângele Tău Preţios ca să-i ocrotească de cel rău. Dă-le puterea să reziste ispitelor 
satanei când vor fi tentați să nege existenţa păcatului. Amin.”   

 
Rugăciunea (71) a Cruciadei de Rugăciune 

„Salvează-ne de persecuţie” 

 
”O, Isuse, salvează-i pe toți copiii lui Dumnezeu de anticrist. Ocrotește-ne de 

planurile de control asupra lumii. Doamne, salvează-ne de persecuție. Apără sufletele 
întunecate de anticrist, ca să poată fi răscumpărate în Ochii Tăi. Ajută-ne în 

slăbiciunea noastră. Întăreşte-ne sufleteşte ca să ne ridicăm şi să ne conducem unii 
pe alţii în timp ce mărşăluim în Armata Ta pe drumul spre porţile Paradisului. Isuse 

drag, am nevoie de Tine. Isuse drag, Te iubesc. Preamăresc prezenţa Ta pe pământ. 
Mă feresc de întuneric. Te ador şi-ţi dăruiesc trupul şi sufletul meu, ca să-mi poţi 

dezvălui adevărul Prezenţei Tale, astfel încât să mă încred întotdeauna în Milostivirea 
Ta. Amin.” 

 
Rugăciunea (72) a Cruciadei de Rugăciune 

„Pentru discipoli” 
 

”Isuse drag, eu sunt pregătit să răspândesc Cuvântul Tău Sfânt. Dă-mi curajul, 

puterea şi cunoaşterea, pentru a împărtăşi Adevărul astfel încât să pot aduce la Tine 
cât mai multe suflete. Pune-mă în Inima Ta Sfântă şi acoperă-mă cu Preţiosul Tău 

Sânge, astfel încât să mă umplu de haruri pentru a răspândi convertirea spre 
mântuirea tuturor copiilor lui Dumnezeu, în toate părțile lumii, indiferent de credința 

lor. Eu, discipolul Tău iubit, mă încred întotdeauna în Tine. Amin.”  
 

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

 
”O, Isuse, ajută-mă să salvez sufletele tinerilor de pretutindeni. Ajută-i, prin harul 

Tău, să vadă adevărul existenţei Tale. Adu-i către Inima Ta Sfântă şi deschide-le ochii 
spre Dragostea şi Milostivirea Ta. Salvează-i de focul iadului şi, prin rugăciunile mele, 

fii Milostiv faţă de sufletele lor. Amin.”   
 

Rugăciunea (74) a Cruciadei de Rugăciune 

„Pentru Darul Discernământului” 
 

”O, Maica lui Dumnezeu, ajută-mă să-mi pregătesc sufletul pentru Darul Duhului 
Sfânt. Ia-mă de mână ca pe un copil şi condu-mă prin puterea Duhului Sfânt spre 

darul discernământului. Deschide-mi inima şi învaţă-mă să mă abandonez în trup, 
minte şi suflet. Eliberează-mă de păcatul mândriei şi roagă-Te să fiu iertat de toate 

păcatele de până acum, ca sufletul meu să se purifice, să mă vindec şi să pot primi 
Darul Duhului Sfânt. Iţi mulţumesc, Mamă a Mântuirii, pentru mijlocirea Ta şi aştept 

cu iubire în inimă acest dar pe care îl doresc cu bucurie. Amin.” 
 

Rugăciunea (75) a Cruciadei de Rugăciune 
„Îţi ofer durerea, Isuse drag„ 

 
“O, Isuse drag, îţi ofer durerea şi suferința mea, unindu-le cu Patimile pe care le-ai 

suferit în timpul Agoniei Tale pe Calvar. Fiecare abuz și atac verbal îndurat Ți-l ofer în 
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onoarea Încoronării Tale cu Spini. Fiecare critică nedreaptă care mi s-a adus, o ofer în 

onoarea umiliri Tale în fața lui Pilat. Fiecare chin fizic îndurat de mine din partea 
celorlalți Ți-l ofer în onoarea Biciuirii Tale. Fiecare insultă care mi-a fost adresată o 

ofer în onoarea groznicei Tale torturi fizice, pe care ai îndurat-o cînd Ți-au sfâșiat 
Ochiul la Încoronarea cu Spini. Pentru fiecare dată când, imitându-Te, am împărtășit 

Învățătura Ta și am fost batjocorit în Numele Tău, lasă-mă să Te ajut pe drumul spre 
Golgota. Ajută-mă să scap de mândrie și să nu mă tem niciodată să afirm că Te 

iubesc, Isuse drag. Când totul pare fără de speranță în viața mea, ajută-mă să fiu 

curajos amintindu-mi că Tu ai permis să fii Crucificat într-un mod atât de josnic și 
crud. Ajută-mă să rămân în picioare și să fiu considerat un adevărat creștin, un 

adevărat soldat în armata Ta, umil și plin de remușcare în inimă, în amintirea jertfei 
pe care Tu ai făcut-o pentru mine. Ia-mă de mână, Isuse iubit, și arată-mi cum 

propria mea suferință poate să-i inspire pe alții, care gândesc la fel, să se alăture 
armatei Tale, ca suflete care Te iubesc. Ajută-mă să accept suferința și să Ți-o ofer ca 

pe un dar pentru salvarea sufletelor, în lupta finală împotriva tiraniei celui rău. Amin.”  
 

Rugăciunea (76) a Cruciadei de Rugăciune 
„Rugăciunea Ateului” 

 
”Isuse, ajută-mă să accept iubirea lui Dumnezeu aşa cum mi-a fost arătată. 
Deschide-mi ochii, mintea, inima şi sufletul, astfel ȋncât să pot fi salvat. Ajută-mă să 

cred, umplându-mi inima cu iubirea Ta. Apoi ia-mă în braţe şi salveaza-mă de chinul 
ȋndoielii. Amin.”   

 
Rugăciunea (77) a Cruciadei de Rugăciune 

„Pentru Marea Britanie” 

 
”O, Dumnezeule, Ceresc Părinte, Creator al omului, Te rog, ascultă-mi rugăciunea. Te 

implor să salvezi Marea Britanie din ghearele răului și ale dictaturii. Te rog să ne 
unești pe toți, indiferent de religie, crez și culoare, într-o singură familie în Ochii Tăi. 

Dă-ne puterea de a ne uni și de a sfida orice lege adusă spre a interzice Învățăturile 
Tale. Dă-ne puterea și curajul de a nu Te părăsi niciodată și de a ajuta la salvarea 

tuturor copiilor Tăi prin rugăciunile noastre. Adu-i pe toți frații și surorile noastre 
împreună pentru a aduce omagiu promisiunii Tale de a ne duce către viața veşnică și 

a intra în Paradisul Tău. Amin.”  
  

Rugăciunea (78) a Cruciadei de Rugăciune 
„Salvează-mă de cel rău” 

 
“O Isuse, protejează-mă de puterea satanei. Ia-mă în Inima Ta pentru ca să mă 

eliberez de supunerea faţă de el şi de vicleniile lui. Cu inima smerită şi căită vin 

înaintea Ta în genunchi şi-Ți predau voinţa mea. Îmi las viaţa în Mâinile Tale Sfinte. 
Salvează-mă de cel rău. Eliberează-mă şi du-mă în refugiul sigur al protecţiei Tale, 

acum şi-n vecii vecilor Amin.”    
 

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

 
”O, Isuse drag, Te rog revarsă Milostivirea Ta asupra sufletelor pierdute. Iartă-le 

faptul că Te resping, şi foloseşte rugăciunile şi suferinţa mea ca prin Milostivirea Ta să 
reverşi asupra lor Harurile necesare sfințirii sufletelor lor. Îţi cer darul iertării pentru 

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

 
Rugăciunea (80) a Cruciadei de Rugăciune 

„Pentru sufletele celor care comit crime” 
 

”O Isuse drag, Te implor ai milă de cei care comit crime. Cer clemenţă pentru cei în 
păcate de moarte. Îţi ofer propriile mele suferinţe şi dificultăţi pentru ca Tu să Îţi poţi 

deschide Inima şi să le ierţi păcatele. Te rog să îi acoperi cu Preţiosul Tău Sânge pe 

toţi cei care au intenţii diabolice în inimile lor, astfel încât să poată fi spălaţi de 
nelegiuirile lor. Amin.”  

  
Rugăciunea (81) a Cruciadei de Rugăciune 

“Pentru Darul Sfintei Împărtăşanii” 
 

”O, Cerească Ostie, umple-mi trupul cu hrana de care are nevoie. Umple-mi sufletul 
cu Prezenţa Divină a lui Isus Cristos. Dă-mi harul de a îndeplini Sfânta Voinţă a Lui 

Dumnezeu. Umple-mă cu pacea şi liniştea care vin din Prezenţa Ta Sfântă. Nu mă 
lăsa niciodată să mă îndoiesc de Prezenţa Ta. Ajută-mă să Te accept în Trup şi Suflet, 

iar harurile revărsate prin Sfânta Euharistie să mă ajute să proclam Slava Domnului 
nostru Isus Cristos. Purifică-mi inima. Deschide-mi sufletul şi sfinţeşte-mă atunci 

când primesc marele Dar al Sfintei Euharistii. Acordă-mi harurile şi privilegiile 
revărsate asupra tuturor copiilor lui Dumnezeu, şi dă-mi imunitate față de focurile 

Purgatoriului. Amin.”   

 
Rugăciunea (82) a Cruciadei de Rugăciune 

„Pentru Victoria Rămăşiţei Bisericii” 
 

”Isuse, Rege şi Salvator al lumii, Ţie-ţi oferim onoarea noastră, loialitatea şi faptele 
noastre, pentru a proclama tuturor Gloria Ta. Ajută-ne să dobândim putere şi 

încredere pentru a ne ridica şi a declara Adevărul în toate timpurile. Nu ne lăsa 
niciodată să ne poticnim sau să întârziem în marşul nostru către victorie şi în planul 

nostru de a salva suflete. Îți încredinţăm inimile noastre şi tot ce avem, ca să fim 
liberi de obstacole în timp ce înaintăm pe drumul spinos către porţile Noului Paradis. 

Te iubim, Isuse drag, iubitul nostru Salvator şi Răscumpărător. Ne unim în trup, 
minte şi spirit în Inima Ta Preasfântă. Revarsă asupra noastră Harul Protecţiei Tale. 

Acoperă-ne cu Preţiosul Tău Sânge, ca să ne umplem de curaj şi iubire, să ne ridicăm 
cu bucurie şi să declarăm Adevărul Noii Tale Împărăţii. Amin.”   

 

Rugăciunea (83) a Cruciadei de Rugăciune 
„Pentru diminuarea pedepselor” 

 
“O, Părinte Iubit, Dumnezeule Preaînalt, noi, sărmanii Tăi copii, ne prosternăm 

înaintea Gloriosului Tău Tron din Ceruri. Te rugăm să scapi lumea de rău. Implorăm 
Mila Ta pentru sufletele celor care cauzează greutăţi teribile copiilor Tăi pe pământ. 

Te rugăm să îi ierţi pe ei. Te rugăm să îl înlături pe anticrist imediat ce el se va face 
cunoscut. Îţi cerem, iubite Doamne, să domoleşti Mâna pedepsei Tale. Te rugăm să 

accepţi în schimb rugăciunile şi suferinţele noastre, pentru a uşura suferinţele copiilor 
Tăi în aceste vremuri. Ne încredem în Tine. Te lăudăm. Îţi mulţumim pentru marele 

sacrificiu pe care l-ai făcut când L-ai trimis pe unicul Tău Fiu, Isus Cristos, ca să ne 
mântuiască de păcat. Îl primim pe Fiul Tău cu bucurie, încă o dată, ca Salvator al 

omenirii. Te rugăm să ne aperi. Fereşte-ne de rău. Ajută familiile noastre. Ai milă de 
noi. Amin.” 
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Rugăciunea (84) a Cruciadei de Rugăciune 

„Pentru luminarea sufletelor elitelor  
care conduc lumea” 

 
“O, Isuse drag, Te rog să luminezi sufletele elitelor care conduc lumea. Arată-le 

dovada Milostivirii Tale. Ajută-i să devină deschişi la inimă şi să arate adevărată 
smerenie în onoarea măritei Jertfe a Morţii Tale pe Cruce, când ai murit pentru 

păcatele lor. Ajută-i să ştie cine este adevăratul lor Creator, Făcătorul lor, şi umple-i 

de harul de a vedea Adevărul. Te rog, împiedică planurile lor de a răni milioane de 
oameni prin vaccinări, lipsa alimentelor, adopţii forţate de copii inocenţi şi divizarea 

familiilor. Vindecă-i, acoperă-i cu Lumina Ta şi ia-i în Inima Ta, pentru a-i salva de 
înşelăciunile celui rău. Amin. “ 

 
 

Rugăciunea (85) a Cruciadei de Rugăciune 
„Salvează Statele Unite ale Americii  

din mâna înşelătorului” 
 

“O, Isuse drag, acoperă națiunea noastră cu protecția Ta preţioasă. Iartă-ne nouă 
păcatele împotriva Poruncilor lui Dumnezeu. Ajută poporul american să se întoarcă la 

Dumnezeu. Deschide-le mintea către adevărata Cale a Domnului. Deschide-le inimile 
împietrite pentru a primi Mâna Milostivirii Tale. Ajută această națiune să se ridice 

împotriva blasfemiilor care s-ar putea să le fie impuse pentru a-i forța să nege 

Prezența Ta. Te implorăm, Isuse, salvează-ne pe toți, ocroteşte-ne de tot răul și 
cuprinde toate popoarele în Inima Ta Preasfântă. Amin.” 

 
 

Rugăciunea (86) a Cruciadei de Rugăciune 
„Eliberează-mă de chinul îndoielii” 

 
„Isuse drag, vin în faţa Ta confuz, nesigur şi frustrat, pentru că sunt îngrijorat de 

Adevărul pe care Îl proclami prin Mesajele Tale. Iartă-mă dacă Ţi-am greşit. Iartă-mă 
dacă nu pot să Te aud. Deschide ochii mei, astfel încât să mi se arate ceea ce Tu vrei 

ca eu să înţeleg. Te implor, dă-mi Puterea Duhului Sfânt ca să îmi arate Adevărul. Te 
iubesc, Isuse drag, şi Te rog să mă eliberezi de chinurile îndoielii. Ajută-mă să 

răspund chemării Tale. Iartă-mă dacă Te-am jignit şi adu-mă mai aproape de Inima 
Ta. Călăuzeşte-mă spre Noua Ta Împărăţie şi dăruieşte-mi privilegiul ca prin propriile 

mele rugăciuni şi suferinţe să Te ajut pe Tine să salvezi sufletele atât de preţioase 

Sfintei Tale Inimi. Amin.” 
 

 
Rugăciunea (87) a Cruciadei de Rugăciune 

„Ocroteşte naţiunea noastră de cel rău” 
 

„O, Tată, în numele Fiului Tău, salvează-ne de comunism. Scapă-ne de dictatură. 
Protejează țara noastră de păgânism. Protejează-i pe copiii noștri de tot răul. Ajută-

ne să vedem Lumina lui Dumnezeu. Deschide-ne inimile față de învățăturile Fiului 
Tău. Ajută toate Bisericile să rămână fidele Cuvântului lui Dumnezeu. Te rugăm să 

protejezi țările noastre de persecuție. Domnul nostru preaiubit, privește către noi cu 
îndurare, indiferent cât de mult Te rănim. Isuse, Fiul Omului, acoperă-ne cu 

Preasfântul Tău Sânge. Salvează-ne de capcanele celui rău. Te implorăm, 
Dumnezeule Drag, să intervii și să oprești răul care în aceste vremuri e pe cale să 

acopere lumea. Amin.” 
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Rugăciunea (88) a Cruciadei de Rugăciune 

„Pentru sufletele de după Avertisment” 
 

“O, Inimă Preasfântă a lui Isus, arată-ne Milostivirea nouă, tuturor sărmanilor 
păcătoşi. Luminează acele inimi împietrite care au nevoie disperată de călăuzire. Iartă 

nelegiuirile lor. Ajută-le ca, prin Dragostea şi Milostivirea Ta, să găsească în inimile 
lor posibilitatea de a profita de Marele Tău Dar al Răscumpărării. Te implor să ierţi 

toate sufletele care resping Adevărul lui Dumnezeu. Acoperă-le cu Lumina Ta, Isuse 

drag, astfel încât să fie oarbe la ticăloşia şi ispitirile diavolului care va încerca să le 
rupă de Tine pentru veşnicie. Te implor să dai tuturor copiilor lui Dumnezeu puterea 

de a fi recunoscători pentru Marea Ta Milostivire. Te rog, deschide poarta către 
Împărăţia Ta tuturor sufletelor rătăcite, care cutreieră pământul într-o stare de 

neajutorare şi deznădejde. Amin.” 
 

Rugăciunea (89) a Cruciadei de Rugăciune 
„Pentru nenorociţii păcătoşi” 

 
“Isuse drag, ajută-mă pe mine, sărmanul păcătos vrednic de milă, ca să vin la Tine 

cu remușcare în suflet. Curăță-mă de păcatele care mi-au distrus viaţa. Dă-mi darul 
unei noi vieți eliberate de lanțurile păcatului, și libertatea pe care păcatele mele mă 

împiedică să o am. Înnoieşte-mă în Lumina Milostivirii Tale. Îmbrățișează-mă în Inima 
Ta. Permite-mi să simt dragostea Ta, astfel încât să pot veni aproape de Tine şi să se 

aprindă iubirea mea pentru Tine. Ai milă de mine, Isuse, și păstrează-mă fără de 

păcat. Fă-mă vrednic să intru în Noul Tău Paradis. Amin. “ 
 

Rugăciunea (90) a Cruciadei de Rugăciune 
„Recunoştinţă pentru Preaglorioasa Ta A Doua Venire” 

 
„O, Isuse al meu, îți ofer preamărire și recunoștință pentru Măreaţa Ta a Doua 

Venire. Tu, Salvatorul meu, Te-ai născut pentru a-mi da Viața Veșnică și pentru a mă 
elibera de păcat. Îți ofer iubirea mea, recunoștința mea și adorația mea, acum când 

îmi pregătesc sufletul pentru Marea Ta Venire. Amin.” 
 

Rugăciunea (91) a Cruciadei de Rugăciune 
„Ţine-mă drept în credinţa mea (în timpul prigoanei) ” 

 
„O, Binecuvântată Mamă a Mântuirii, protejează-mă în ceasul nevoilor mele, acum 

când mă confrunt cu răul. Ajută-mă să apăr Cuvântul lui Dumnezeu cu putere și 

curaj, fără nicio teamă în sufletul meu. Roagă-te ca eu să rămân loial Învățăturilor lui 
Cristos și să pot renunţa complet la temerile, îngrijorările și supărările mele. Ajută-

mă să pot merge fără teamă pe această cale singuratică, pentru a proclama Adevărul 
din Cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu chiar și atunci când duşmanii Lui fac această 

misiune aproape imposibilă. O, Binecuvântată Mamă, îți cer ca, prin intervenția Ta, 
credința tuturor Creștinilor să rămână tot timpul puternică în perioada persecuției. 

Amin.” 
 

Rugăciunea (92) a Cruciadei de Rugăciune 
„Pentru harul perseverenţei” 

 
”O, Isuse drag, îţi cer Harul Perseverenţei. Te implor să reverși asupra mea harurile 

de care am nevoie pentru a susține Cuvântul Tău Preasfânt. Te rog să mă eliberezi de 
orice îndoieli rămase. Te rog să-mi inunzi sufletul cu bunătate, răbdare şi 

perseverenţă. Ajută-mă să rămân demn când sunt insultat, în Numele Tău Sfânt. Dă-
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mi putere şi acoperă-mă cu har pentru a merge mai departe, chiar şi atunci când sunt 

obosit, fără vlagă şi când mă confrunt cu toate necazurile care sunt înaintea mea, în 
timp ce lucrez neobosit să Te ajut să salvezi umanitatea. Amin.” 

 
Rugăciunea (93) a Cruciadei de Rugăciune 

„Pentru lacrimile de convertire” 
 

„O Preaiubite Isuse, Tu eşti aproape de inima mea. Eu sunt una cu Tine. Te iubesc. 

Te preţuiesc. Lasă-mă să simt iubirea Ta. Lasă-mă să simt durerea Ta. Lasă-mă să 
simt prezenţa Ta. Dăruieşte-mi harul smereniei ca să mă fac demn de Împărăţia Ta, 

atât pe pământ cât şi în Cer. Dăruieşte-mi lacrimile convertirii ca astfel să mă pot 
oferi cu adevărat Ţie şi, ca un discipol adevărat, să Te ajut să salvezi fiecare suflet de 

pe pământ, înainte de a reveni ca să-i judeci pe cei vii şi pe cei morţi. Amin.” 
 

Rugăciunea (94) a Cruciadei de Rugăciune 
„Pentru vindecarea minţii, a trupului şi a sufletului” 

 
„O Isuse drag, mă prosternez înaintea Ta ostenit, bolnav, în suferinţă şi cu dorul de 

a-Ţi auzi Glasul. Lasă-mă să fiu atins de Prezenţa Ta Divină, astfel încât Lumina Ta 
Dumnezeiască să inunde mintea, trupul şi sufletul meu. Am încredere în Milostivirea 

Ta. Îţi încredinţez toată durerea şi suferinţa mea şi Te rog să-mi dăruieşti harul de a 
mă încrede în Tine, ca Tu să mă poţi vindeca de această durere şi întunecime, astfel 

încât să pot deveni din nou întreg, să urmez Calea Adevărului şi să Te las să mă 

conduci la viaţa din Noul Paradis. Amin.” 
 

Rugăciunea (95) a Cruciadei de Rugăciune 
„Spre a primi ajutor în găsirea timpului pentru rugăciune” 

 
„O Mamă a Mântuirii, vino în ajutorul meu, acum când îmi este atât de greu să-mi 

găsesc timp pentru rugăciune. Ajută-mă să-I ofer Fiului tău preaiubit, Isus Cristos, 
timpul ce I se cuvine, pentru ca să-I arăt cât de mult Îl iubesc. Binecuvântată Mamă 

a Mântuirii, eu îţi cer să alegi pentru mine harurile de care am nevoie şi să-L rogi pe 
Fiul tău drag pentru fiecare har şi privilegiu, pentru ca El să mă poată învălui în 

adâncul Inimii Sale Preasfinte. Amin.” 
 

Rugăciunea (96) a Cruciadei de Rugăciune 
“Pentru Binecuvântarea şi Protejarea Grupului nostru al  Cruciadei de Rugăciune” 

 

„O, Isuse drag, Te rugăm binecuvântează şi protejează Grupul Tău al Cruciadei de 
Rugăciune, ca să devenim invulnerabili la atacurile nelegiuite ale celui rău şi ale 

oricăror spirite malefice care ne-ar putea frânge de la Misiunea Sfântă de salvare a 
sufletelor. Fie ca noi să rămânem loiali şi puternici, perseverând pentru a păstra în 

faţa lumii Numele Tău cel Sfânt şi niciodată să nu şovăim în strădania de a răspândi 
Adevărul Sfântului Tău Cuvânt. Amin.” 

 
Rugăciunea (97) a Cruciadei de Rugăciune 

 “Pentru a uni Grupurile Cruciadei de Rugăciune” 
 

„O mult iubită Mamă a Salvării, te implor să unești, prin rugăciunile tale, Rămăşiţa 
Armatei Lui Dumnezeu din întreaga lume. Acoperă toate Grupurile Cruciadei de 

Rugăciune cu Harul Salvării, revărsat peste noi prin Mila Fiului tău, Isus Cristos. 
Trimite îngerii tăi pentru a ne învălui pe fiecare dintre noi, în special pe acei preoți 

care conduc aceste Grupuri ale Cruciadei de Rugăciune. În această Misiune Sfântă de 
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a salva sufletele, ajută-ne să evităm distragerile care cauzează diviziune printre noi. 

Protejează-ne, cu darul armurii tale, pentru a deveni imuni la atacurile pe care va 
trebui să le îndurăm din cauza iubirii noastre pentru Isus Cristos. Amin.” 

 
Rugăciunea (98) a Cruciadei de Rugăciune 

“Pentru ca Harul lui Dumnezeu să-i acopere pe liderii lumii” 
 

“O binecuvântată Mamă a Salvării, te implor roagă-L pe Fiul tău să reverse harurile și 

iubirea Lui asupra liderilor care controlează lumea. Roagă-te ca Lumina lui Dumnezeu 
să îi vindece de orbirea lor și să le deschidă inimile de piatră. Oprește-i să provoace 

persecuție asupra oamenilor inocenți. Te implor, roagă-te ca Isus să-i călăuzească și 
să-i oprească din acțiunile lor prin care vor să împiedice ca Adevărul Învățăturilor 

Sale să fie răspândit în națiunile din lumea întreagă. Amin.” 
 

Rugăciunea (99) a Cruciadei de Rugăciune 
“Pentru salvarea Australiei şi a Noii Zeelande” 

 
“O, Dumnezeule, Tată Atotputernic, în numele Preaiubitului Tău Fiu, Isus Cristos, ai 

milă de toţi copiii Tăi din Australia şi din Noua Zeelandă. Iartă-i pentru respingerea 
Sfântului Tău Cuvânt. Iartă-i pentru păcatul indiferenţei. Scapă-i de cultura lor 

păgână şi acoperă-i cu harurile care inspiră speranţă, credinţă şi caritate printre fraţii 
şi surorile lor. Te implorăm pentru darul discernământului şi îţi cerem să le dai tuturor 

binecuvântările de care au nevoie pentru a asigura că doar Adevărul Sfântului Tău 

Cuvânt poate fi auzit, ca tuturor sufletelor să le fie acordate cheile vieţii veşnice. 
Amin.” 

 
Cruciada de Rugăcine (100) a Cruciadei de Rugăciune 

“Pentru supravieţuirea Creştinismului” 
  

"O, Isuse drag, Te implorăm să ne dai abilităţile necesare ca să putem supravieţui 
încercărilor pe care le întâmpinăm, acum când ultimul Tău Papă adevărat îşi încheie 

Misiunea pentru Tine. Ajută-ne să rezistăm în faţa acestui abuz teribil căruia va trebui 
să-i facem faţă acum din cauza prăbuşirii Bisericii pe care o ştiam. Nu ne lăsa 

niciodată să ne abatem de la Adevărul Cuvântului Tău Dumnezeiesc. Ajută-ne să 
rămânem tăcuţi atunci când împotriva noastră se vor face atacuri care să ne 

determine să-Ţi întoarcem spatele, Ţie şi Sacramentelor pe care 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 şi a anticristului. Ajută Biserica Ta de pe pământ 

să se răspândească şi să se înmulţească pentru a putea adera la Adevăr şi a Te ajuta 
să-i conduci pe fraţii şi surorile noastre pe Calea Adevărului, ca să ne putem pregăti 

în mod adecvat pentru a Doua Ta Venire. Amin.” 
 

Rugăciunea (101) a Cruciadei de Rugăciune 
Rugăciune Miraculoasă pentru a simţi Prezenţa lui Isus 

  
 "O, iubite Tată Atotputernic, Creatorul a toate câte sunt şi câte vor fi, ajută-ne să 

devenim foarte puternici, noi toţi cei care astăzi recunoaştem Prezenţa Iubitului Tău 
Fiu în Biserică. Ajută-mă pe mine să-mi înving teama, singurătatea şi respingerea pe 

care o sufăr din partea celor dragi pentru că Îl urmez pe Fiul Tău, Isus Cristos, 
Mântuitorul Meu. Te rog, protejează-i pe cei dragi mie ca să nu cadă în capcană şi să 

nu creadă minciunile născocite de satana pentru a-i distruge, despărţi şi devasta pe 
copiii lui Dumnezeu.Te rog ajută-i pe toţi cei care sunt adepţii monstruozităţii în 

Biserica Ta să se salveze din focurile veşnice ale iadului. Amin.” 
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Rugăciunea (102) a Cruciadei de Rugăciune 
”Pentru a susţine credinţa şi încrederea  

în Mesajele lui Dumnezeu date lumii” 
 

 “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, pecetluieşte-mi buzele. Când rostesc blasfemii în Numele Tău, 

mântuiește-mă şi adu-mă înapoi sub Protecţia Ta. Când îmi lipseşte curajul, dă-mi 
sabia de care am nevoie ca să duc bătălia și să salvez sufletele pe care Tu le doreşti. 

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 şi bun, chiar şi cu cei care Te defăimează. Ajută-mă să îi iert pe cei care mă 

ofensează şi dă-mi harul de care am nevoie ca să Te urmez până la capătul lumii. 
Amin.” 

 
Rugăciunea (103) a Cruciadei de Rugăciune 

”Pentru a împărtăşi Potirul Suferinţei cu Cristos” 
  

"Mă prosternez la picioarele Tale, iubite Isuse, ca să faci cu mine 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 Prezenţei Tale 

Dumnezeieşti să îmi îmbrățișeze sufletul, ca să-i poți mântui pe toți păcătoșii și să-i 
unești pe toți copiii lui Dumnezeu, în vecii vecilor. Amin.”  

 
Rugăciunea (104) a Cruciadei de Rugăciune 

”Eliberează acest suflet de sclavie” 
 

„Preaiubite Isuse, Îţi prezint sufletul fratelui meu şi al surorii mele care şi-au 
abandonat sufletele satanei. Ia acest suflet şi mântuieşte-l în Ochii Tăi Sfinţi. 

Eliberează acest suflet de sclavia bestiei şi dăruieşte-i salvare veşnică. Amin.” 
 

Rugăciunea (105) a Cruciadei de Rugăciune 
”Darul convertirii celorlalţi” 

 

„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 cel Sfânt şi ajută-mă, prin această 

rugăciune, să îi salvez pe toţi aceia cu care vin în contact. Cuprinde cu Milostivirea Ta 
Sfântă fiecare suflet pe care eu îl întâlnesc şi oferă-i salvarea de care are nevoie 

pentru a intra în Împărăţia Ta. Auzi rugăciunile mele. Ascultă cererile mele şi, prin 
Milostivirea Ta, salvează sufletele din întreaga lume. Amin.” 

 
Rugăciunea (106) a Cruciadei de Rugăciune 

”Milostivire pentru tinerii care nu-L cunosc pe Dumnezeu ” 
 

„Isuse drag, ia sub protecţia Ta sufletele acestor copii ai lui Dumnezeu care nu Te 
cunosc, care nu au cunoştinţă de Iubirea Ta şi care nu acceptă Promisiunea Ta. 

Revarsă harul Tău al convertirii şi dă-le viaţă veşnică. Ai milă de toţi cei care nu cred 
în Prezenţa Ta şi care nu vor căuta iertare pentru păcatele lor. Amin.” 
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Rugăciunea (107) a Cruciadei de Rugăciune 

”Salvează-mă de flăcările iadului ” 
 

“Isuse, eu sunt un mare păcătos. Prin faptele mele am provocat suferinţă mare 
altora, iar ca urmare am fost aruncat deoparte. Nu mai sunt acceptat nicăieri pe 

pământ. Salvează-mă din această pustietate şi apără-mă de strânsoarea celui rău. 
Permite-mi să mă căiesc. Acceptă căinţa mea. Umple-mă cu Puterea Ta şi ajută-mă 

să mă ridic din adâncurile disperării. Isuse drag, Îţi încredinţez libera mea voinţă, ca 

să faci cu mine ceea ce doreşti Tu, astfel încât să pot fi salvat de flăcările iadului. 
Amin. ” 

 
 

Rugăciunea (108) a Cruciadei de Rugăciune 
”Urcând Muntele Calvar” 

 
„Isuse, ajută-mă să găsesc curajul, vitejia şi tăria de a mă ridica şi a mă număra 

printre cei care se alătură Rămăşiţei Armatei Tale, urcând acelaşi Munte al Calvarului 
pe care Tu a trebuit să-l înduri pentru Păcatele Mele. Dăruieşte-mi puterea să duc 

Crucea Ta şi povara Ta pentru a Te putea ajuta să salvezi suflete. Scapă-mă de 
slăbiciunile mele. Risipeşte temerile mele. Striveşte toate îndoielile mele. Deschide-mi 

ochii către Adevăr. Ajută-mă, pe mine şi pe toţi cei care răspund Chemării de a-Ţi 
purta Crucea,  să Te urmăm cu o inimă smerită şi puternică. Fie ca, prin exemplul 

meu, şi alţii să-şi adune curajul să facă la fel. Amin. " 

 
 

Rugăciunea (109) a Cruciadei de Rugăciune 
„ Pentru Darul Încrederii „ 

  
„O, preaiubitul meu Isus, Ajută-mă să mă încred în Tine. Să mă încred în Promisiunea 

Ta de a Reveni. Să accept Adevărul despre cea de-a Doua Venire a Ta. Să mă încred 
în Promisiunea lui Dumnezeu Tatăl de a-Ţi dărui Împărăţia Ta. Ajută-Mă să mă încred 

în Învăţăturile Tale, în Planul Tău de salvare a lumii. Ajută-mă să accept, cu har, 
darurile Tale. Ajută-mă să mă încred în Tine, ca astfel să scap de teamă şi să permit 

Iubirii Tale să-mi inunde inima şi sufletul. Amin.” 
 

 
Rugăciunea (110) a Cruciadei de Rugăciune 

„Pentru preoţi: să rămână neclintiţi faţă de Sfântul Tău Cuvânt„ 

 
„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 pentru a 
putea mărturisi mereu Sfântul Tău Cuvânt. Permite-mi să rezist presiunilor de a 

promova neadevăruri, despre care știu în inima mea că Te ofensează. Ajută-mă să 
rămân neclintit faţă de Sfântul Tău Cuvânt până în ziua morții mele. Amin.” 

 
 

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

 
„O, iubită Mamă a Salvării, îi consacru pe copiii mei ...(numele copilului/copiilor ) 

înaintea Fiului tău, pentru ca El să le aducă pacea în suflet şi iubirea în inimă. Te rog, 
fereşte-i pe copiii mei de cel rău şi roagă-te să fie acceptaţi în Braţele Milostive ale 

Fiului tău. Ajută-i să rămână credincioşi Cuvântului Sfânt al lui Dumnezeu, în special 
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în aceste timpuri, când ei sunt ispitiţi să se îndepărteze de El. Amin.” 

 
Rugăciunea (112) a Cruciadei de Rugăciune 

”Pentru harul salvării” 
 

„Mult iubite Isuse, Te chem să acoperi, cu harul Tău special al salvării, sufletele celor 
care au fost infestaţi de satana. Eliberează bietele lor suflete de captivitatea malefică 

de care ei nu pot scăpa. Amin.” 

 
Rugăciunea (113) a Cruciadei de Rugăciune 

”Pentru a învinge răul în ţara nostră” 
 

“O Mamă a salvării, vino în mijlocul nostru şi acoperă ţara noastră cu protecţia ta. 
Zdrobeşte capul fiarei şi alungă influenţa sa diabolică dintre noi. Ajută-i pe bieţii tăi 

copii rătăciţi să se ridice şi să spună Adevărul atunci când sunt înconjuraţi de 
minciuni. Te rugăm, o Maică a lui Dumnezeu, ocroteşte ţara noastră şi păstrează-ne 

puternici, pentru a putea rămâne loiali Fiului tău în timpul persecuţiei noastre. Amin.”  
 

Rugăciunea (114) a Cruciadei de Rugăciune 
„Pentru preoţi: pentru a primi Darul Adevărului” 

 
„Dumnezeul Meu, deschide ochii mei. Permite-mi să văd duşmanul şi închide inima 

mea în faţa înşelăciunii. Isuse drag, mă predau cu totul Ţie. Mă încred în Milostivirea 

Ta. Amin.” 
 

Rugăciunea (115) a Cruciadei de Rugăciune 
”Pentru Darul Convertirii” 

 
“ O Mamă a Mântuirii, acoperă-mi sufletul cu Lacrimile tale de Mântuire. Scapă-mă de 

îndoieli. Înalţă inima mea ca să simt Prezenţa Fiului Tău. Adu-mi pace şi mângâiere. 
Roagă-te ca eu să fiu cu adevărat convertit. Ajută-mă să accept Adevărul şi deschide-

mi inima ca să primesc Milostivirea Fiului tău, Isus Cristos. Amin.”  
 

Rugăciunea (116) a Cruciadei de Rugăciune 
” Salvează-mă de răutatea minciunilor” 

 
„Isuse drag, ajută-mă. Mă înec în lacrimi de durere. Inima mea este confuză. Nu știu 

în cine să mă încred. Te rog umple-mă cu Duhul Tău Sfânt ca să pot alege calea 

corectă către Împărăția Ta. Ajută-mă, Isuse drag, să rămân mereu credincios 
Cuvântului Tău care a fost dat lumii de către Petru, și niciodată să nu mă abat de la 

ceea ce Tu ne-ai învățat, sau să neg moartea Ta pe Cruce. Isuse, Tu ești Calea. 
Arată-mi Calea. Îmbrăţişează-mă și du-mă pe Calea Marii Tale Milostiviri. Amin.” 

 
Rugăciunea (117) a Cruciadei de Rugăciune 

”Pentru cei care şi-au vândut sufletele” 
 

„Isuse drag, Îţi consfinţesc sufletele ...(spune-ţi-le numele) şi pe toţi aceia care şi-au 
dat sufletele în schimbul faimei. Eliberează-i de această contaminare. Îndepărtează-i 

de ameninţarea grupului Illuminati care-i devorează. Dă-le curajul să părăsească fără 
teamă această robie haínă. Ia-i în braţele Milostivirii Tale şi îndrumă-i înapoi către 

starea de har, pentru a fi demni să stea în faţa Ta. Prin această rugăciune pentru 
sufletele adoptate de satana, ajută-mă, cu Dumnezeirea Ta, să le smulg din ghearele 

masoneriei. Eliberează-le de legăturile ce le constrâng şi al căror rezultat sunt 
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torturile groaznice în încăperile iadului. Prin suferinţa sufletelor alese, prin rugăciunile 

mele şi prin Milostivirea Ta ajută-le să fie în primele rânduri, gata să intre pe Porţile 
Noii Ere a Păcii - Noul Paradis.  Te implor, eliberează-le din captivitate. Amin.” 

 
Rugăciunea (118) a Cruciadei de Rugăciune 

”Pentru generaţia pierdută a sufletelor tinere” 
 

„Isuse drag, implor Milostivirea Ta pentru generația pierdută a sufletelor tinere.  Pe 

cei care nu Te cunosc, acoperă-i cu darul vederii. Pe cei care Te cunosc dar Te ignoră, 
atrage-i înapoi la Milostivirea Ta. Te rog, dă-le curând dovada Existenței Tale și 

îndrumă-i către cei care pot să-i ajute și să-i călăuzească spre Adevăr. Umple mintea 
și sufletul lor cu dorul de Tine. Ajută-i să recunoască pustiul care există în ei din 

cauză că nu pot simți Prezența Ta. Te implor, iubite Doamne, nu-i abandona, și în 
Milostivirea Ta acordă-le Viața Veșnică. Amin.” 

 
Rugăciunea (119) a Cruciadei de Rugăciune 

”Pentru a simţi iubirea lui Isus” 
 

„Isuse, ajută-mă, căci sunt atât de confuz. Inima mea nu se deschide către Tine. 
Ochii mei nu Te pot vedea. Mintea mea se închide în faţa Ta. Gura mea nu poate rosti 

cuvinte de mângâiere pentru Tine. Sufletul meu e umbrit de întuneric. Te rog, fie-Ţi 
milă de mine, un sărman păcătos. Sunt neajutorat fără Prezenţa Ta. Umple-mă cu 

Harurile Tale pentru a avea curajul să ajung la Tine ca să implor Milostivirea Ta. 

Ajută-mă pe mine, discipolul Tău pierdut, care Te iubesc deşi nu mai simt iubirea 
cuprinzându-mi inima, să pot vedea şi accepta Adevărul. Amin.” 

 
Rugăciunea (120) a Cruciadei de Rugăciune 

„Pentru oprirea răspândirii războiului” 
 

„O, dulce Isuse al meu, îndepărtează războaiele care distrug omenirea. Protejează-i 
de suferinţă pe cei nevinovaţi. Ocroteşte sufletele care încearcă să aducă adevărata 

pace. Deschide inimile celor afectaţi de durerea războiului. Protejează-i pe cei tineri şi 
vulnerabili. Salvează toate sufletele ale căror vieţi sunt distruse de război. Întăreşte-

ne, Isuse drag, pe noi toţi cei care ne rugăm pentru sufletele tuturor copiilor lui 
Dumnezeu, şi acordă-ne harul de a rezista suferinţei de care poate vom avea parte în 

timpul conflictelor. Te implorăm să opreşti răspândirea războiului şi să aduci sufletele 
în Refugiul Sfânt al Inimii Tale. Amin.” 

 

Rugăciunea (121) a Cruciadei de Rugăciune 
„Pentru credinţa faţă de Armata lui Isus Cristos” 

 
„Isuse drag, noi rămânem uniți cu Inima Ta Preasfântă. Grăim cu autoritate Cuvântul 

Adevărat al lui Dumnezeu. Vom merge până la capătul pământului pentru a răspândi 
Adevărul. În Numele Tău nu vom accepta nici o falsă doctrină nouă, alta decât cea pe 

care Tu Însuţi ne-ai învăţat-o. Vom rămâne adevăraţi soldaţi, loiali și statornici în 
credința noastră. Îi vom trata cu dragoste și compasiune pe cei care Te trădează, în 

speranța că se vor întoarce la Tine. Vom fi fermi dar răbdători cu cei care ne 
persecută în Numele Tău. Vom merge victorioşi pe tot drumul către Noul Tău Paradis. 

Promitem ca prin durerea și suferința noastră să aducem toate acele suflete pierdute 
care sunt înfometate de dragostea Ta. Te rugăm, acceptă rugăciunile noastre pentru 

toți păcătoșii din lume, spre a putea deveni o familie unită în dragoste pentru Tine, în 
Noua Eră de Pace. Amin.” 
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Rugăciunea (122) a Cruciadei de Rugăciune 

„Consacrare la Preasfântul Sânge al lui Isus Cristos” 
 

„Isuse drag, Te rog aşază-mă pe mine, familia mea, prietenii mei şi naţiunea noastră 
sub protecţia Prea Scumpului Tău Sânge. Tu ai murit pentru mine, iar Rănile Tale 

sunt rănile mele, deoarece accept cu demnitate suferinţa 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 toţi copiii lui Dumnezeu, pentru a avea viaţă veşnică. Acoperă-mă cu 

Sângele Tău Preasfânt, pe mine şi pe toţi cei care au nevoie de ocrotirea Ta. Amin.” 
 

Rugăciunea (123) a Cruciadei de Rugăciune 
„Pentru Darul voinţei libere către Dumnezeu” 

 
„Preaiubitul meu Isus, ascultă această rugăciune rostită de mine, cel mai nevrednic 

suflet, şi ajută-mă să Te iubesc tot mai mult.  Isuse drag, prin voinţa mea liberă Îţi 
ofer înapoi acest Dar, pentru ca eu să pot deveni slujitorul Tău umil şi să rămân 

ascultător faţă de Voia lui Dumnezeu. Fie Voia mea, după Voia Ta. Porunca Ta 
înseamnă supunere faţă de fiecare dorinţă a Ta. Libera mea voinţă este a Ta, să faci 

cu ea ceea ce este necesar spre a-i salva pe toţi oamenii din lumea întreagă care sunt 
separaţi de Tine. Îţi ofer, spre slujirea Ta Preasfântă, acest Dar care mi-a fost dat la 

naştere. Amin.” 
 

Rugăciunea (124) a Cruciadei de Rugăciune 

„Ascultă rugăciunea mea de eliberare” 
 

„O, Dumnezeule, Tatăl meu Milostiv, Creator a toate câte sunt, ascultă rugăciunea 
mea de eliberare. Eliberează-mă din lanţurile sclaviei şi protejează-mă de persecuţia 

celui rău. Ajută-mă să discern Adevărul şi vino în ajutorul meu, chiar dacă eu sunt 
confuz şi poate că mă îndoiesc de Cuvântul Tău. Iartă-mă dacă Te-am ofensat şi ia-

mă în refugiul Noului Tău Paradis de pe Pământ. Amin.” 
 

Rugăciunea (125) a Cruciadei de Rugăciune 

„Pentru a apăra Preasfântul Cuvânt al lui Dumnezeu” 

„O, Mamă a Mântuirii, ajută-mă pe mine, un smerit slujitor al lui Dumnezeu, să apăr 

Preasfântul Său Cuvânt în vremurile de strâmtorare. Iubită Mamă, consacră-mă Fiului 
tău, pentru ca El sa mă poată acoperi cu Scumpul Său Sânge. Prin mijlocirea Fiului 

tău Isus Cristos, dă-mi harul, puterea şi voinţa de a rămâne în Adevărul Învăţăturilor 

lui Cristos în vremurile de restrişte care vor mistui Preasfânta Lui Biserică de pe 
Pământ. Amin.” 

 
Rugăciunea (126) a Cruciadei de Rugăciune 

„Pentru a rezista persecuţiei religioase” 

“Isuse drag, ajută-mă să rezist tuturor persecuţiilor îndurate pentru Numele Tău cel 
Sfânt. Ajută-i pe cei care cad pradă erorilor, deşi ei cred că dau mărturie despre 

Lucrarea Ta. Deschide ochii celor care ar putea fi ispitiţi să îi distrugă pe alţii prin 
acţiuni, fapte sau gesturi nelegiuite. Apără-mă de duşmanii lui Dumnezeu care se vor 

ridica pentru a reduce la tăcere Cuvântul Tău şi a încerca să Te izgonească. Ajută-mă 
să îi iert pe cei care Te trădează şi dă-mi Harul de a rămâne statornic în iubirea mea 

pentru Tine. Ajută-mă să trăiesc întru Adevărul pe care Tu ni l-ai dat şi să rămân 

veşnic sub ocrotirea Ta. Amin.” 
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Rugăciunea (127) a Cruciadei de Rugăciune 

„Pentru a salva sufletul meu şi al celor dragi mie ” 
 

„O, Isuse, pregăteşte-mă ca să pot veni înaintea Ta fără să mă ruşinez. Ajută-mă pe 
mine şi pe cei dragi mie (numiţi-i aici…) ca să fim pregătiţi pentru a mărturisi toate 

faptele noastre  greşite. Să ne recunoaştem greșelile. Să cerem iertarea tuturor 
păcatelor. Să arătăm iubire celor cărora le-am greşit. Să cerem stăruitor Milostivirea 

de a fi mântuiţi. Să ne smerim înaintea Ta, pentru ca în Ziua Marii Iluminări, 

conştiinţa mea şi a lor să fie curată şi Tu să inunzi sufletele noastre cu Divina Ta 
Milostivire. Amin.” 

 
 

Rugăciunea (128) a Cruciadei de Rugăciune 
„Pentru a aduna şi a uni toate sufletele” 

 
„Isuse drag, ajută-ne pe noi, iubiţii Tăi discipoli, să adunăm omenirea în Braţele Tale 

şi să-Ţi prezentăm Ţie sufletele care au cea mai mare nevoie de Marea Ta Milostivire. 
Umple-ne cu Harul Duhului Sfânt pentru a avea siguranţa că Flacăra Adevărului 

cuprinde toate acele suflete care au ajuns să fie despărţite de Tine. Uneşte toţi 
păcătoşii, astfel încât fiecare dintre ei să primească orice şansă de reconciliere. Dă-ne 

nouă tuturor puterea de a rămâne statornici Cuvântului Tău Sfânt atunci când suntem 
forţaţi să respingem Adevărul care a fost dat lumii prin Preasfintele Evanghelii. Noi 

rămânem în Tine, cu Tine şi pentru Tine, la fiecare pas al călătoriei noastre spre 

mântuire. Amin.” 
 

 
Rugăciunea (129) a Cruciadei de Rugăciune 

„Pentru darul iubirii” 
 

„O, Dumnezeule, Te rog umple-mă cu Iubirea Ta. Ajută-mă să împart Darul Iubirii cu 
toți cei care au nevoie de Milostivirea Ta. Ajută-mă să Te iubesc tot mai mult. Ajută-

mă să-i iubesc pe toți cei care au nevoie de Iubirea Ta. Ajută-mă să-i iubesc pe 
dușmanii Tăi. Permite ca Iubirea Ta ce mă Binecuvintează să fie folosită pentru a 

umple inimile tuturor acelora cu care eu vin în contact. Prin Iubirea cu care Tu îmi 
umpli sufletul, ajută-mă să înving tot răul, să convertesc suflete și să înfrâng diavolul 

și pe toți acoliții săi care încearcă să distrugă Adevărul Cuvântului Tău Preasfânt. 
Amin.” 

 

 
Rugăciunea (130) a Cruciadei de Rugăciune 

„Novena Mântuirii” 
 

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. 
„Iubita mea Mamă a Mântuirii, te rog ca prin Milostivirea Fiului tău Isus Cristos să 

obţii Darul Mântuirii Veşnice 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 şi falşi dumnezei.  

Te implorăm, iubită Mamă, cere cu stăruinţă harurile care să deschidă inimile 
acelor suflete ce au mai mare nevoie de ajutorul tău. Amin.” 
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Rugăciunea (131) a Cruciadei de Rugăciune 
„Rugăciunea Milostivirii” 

 
“O, draga mea Mamă a Mântuirii, te rog să-i ceri Fiului tău Isus Cristos să acorde 

Milostivire pentru …(aici numiți-i pe toți) în timpul Avertismentului și apoi din nou în 
Ziua Finală, înainte ca ei să ajungă în fața Fiului tău.  Te implor, roagă-te ca fiecare 

dintre ei să fie salvat și să se bucure de roadele Vieții Veșnice. Protejează-i în fiecare 

zi și du-i la Fiul tău, pentru ca să le fie arătată Prezența Sa, să li se dea pacea 
sufletului și să obțină Haruri mari. Amin.” 

 
Rugăciunea (132) a Cruciadei de Rugăciune 

„Lepădare de satana, pentru protejarea acestei Misiuni” 
 

Când spuneţi această Rugăciune a Cruciadei, de cel puţin două ori pe săptămână, veţi 
ajuta la protejarea acestei Misiuni de Salvare şi veţi aduce mai multe suflete în 

Împărăţia lui Dumnezeu. 
“O, Mamă a Mântuirii, vino în ajutorul acestei Misiuni. Ajută-ne pe noi, Rămăşiţa 

Armatei lui Dumnezeu, să ne lepădăm de satana. Te rugăm să zdrobeşti capul bestiei 
cu călcâiul tău şi să îndepărtezi toate obstacolele din calea Misiunii noastre de a salva 

sufletele. Amin.” 
 

Rugăciunea (133) a Cruciadei de Rugăciune 

„O chemare de reîntoarcere la Dumnezeu” 
 

”Isuse drag, iartă-mă pe mine, un suflet înstrăinat, care a renunţat la Tine din pricina 
orbirii. Iartă-mă că am înlocuit Iubirea Ta cu lucruri inutile, care nu înseamnă nimic. 

Ajută-mă să găsesc curajul de a merge alături de Tine, de a accepta cu recunoştinţă 
Iubirea şi Milostivirea Ta. Ajută-mă să rămân aproape de Inima Ta Preasfântă şi să 

nu mă mai îndepărtez niciodată de Tine. Amin.” 
 

Rugăciunea (134) a Cruciadei de Rugăciune 
„Pentru a crede în Existenţa lui Dumnezeu” 

 
”O, Dumnezeule Preaînalt, ajută-mă să cred în Existenţa Ta. Alungă toate îndoielile 

mele. Deschide-mi ochii către Adevărul vieţii ce urmează după aceasta şi călăuzeste-
mă spre calea Vieţii Veşnice. Te rog, lasă-mă să-ţi simt Prezenţa şi dăruieşte-mi 

Darul credinţei adevărate, înainte de ziua în care voi muri. Amin.” 

 
Rugăciunea (135) a Cruciadei de Rugăciune 

„Pentru preoţi: Pentru apărarea Adevărului” 
 

”O, preaiubită Mamă a Mântuirii, ajută-mă în momentele mele de nevoie. Roagă-te ca 
să fiu binecuvântat cu Darurile revărsate asupra nevrednicului meu suflet prin 

Puterea Duhului Sfânt, pentru a apăra 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 le folosește ca să Îl pângărească pe Fiul tău, Isus Cristos. Ajută-mă în ceasul 
meu de nevoie. Pentru binele sufletelor, dă-mi curajul de a asigura Sacramentele 

fiecărui copil al lui Dumnezeu, atunci când dușmanii lui Dumnezeu mi-ar putea 
interzice să fac aceasta. Amin.” 
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Rugăciunea (136) a Cruciadei de Rugăciune 

„Pentru a păstra Cuvântul Tău” 
 

„Isuse drag, ajută-mă să aud Cuvântul Tău. Să trăiesc Cuvântul Tău. Să rostesc 
Cuvântul Tău. Să împărtășesc Cuvântul Tău. Dă-mi puterea să susțin Adevărul, chiar 

și atunci când sunt persecutat pentru asta. Ajută-mă să păstrez viu Cuvântul Tău 
atunci când el este sufocat de către dușmanii Tăi. Lasă-mă să simt Curajul Tău atunci 

când sunt prăbușit. Umple-mă cu Puterea Ta atunci când sunt slab. Dă-mi Harul să 

rămân demn, atunci când porțile iadului mă împresoară, pentru a putea rămâne loial 
Voinței Tale Preasfinte. Amin.” 

 
Rugăciunea (137) a Cruciadei de Rugăciune 

„Pentru Reînnoire” 
 

„O, Dumnezeule, Unul Atotputernic, o, Dumnezeule Preaînalt, privește spre mine, un 
slujitor umil, cu dragoste și milă în Inima Ta. Înnoiește-mă în Lumina Ta. Ridică-mă 

din nou în Grațiile Tale. Umple-mă cu Har, ca să mă pot oferi Ție spre a Te sluji cu 
umilință , potrivit Voinței Tale Preasfinte.  Eliberează-mă  de păcatul mândriei și de 

tot ceea ce Te insultă și ajută-mă să Te iubesc cu o puternică și statornică dorință de 
a Te sluji în toate zilele vieții mele, acum și-n vecii vecilor.  Amin.” 

 
Rugăciunea (138) a Cruciadei de Rugăciune 

„Pentru Protecţie împotriva urii” 

 
“O, Mamă a Mântuirii, protejează-mă împotriva oricărui fel de ură. Ajută-mă să 

rămân tăcut atunci când mă confrunt cu ura. Ţine-mă puternic în credința mea pentru 
Isus Cristos, atunci când sunt slăbit. Pecetluieşte-mi buzele. Ajută-mă să întorc 

spatele celor care mă provoacă prin cuvinte care neagă Învăţăturile Fiului tău sau 
care mă batjocoresc din cauza credinţei mele. Mamă dragă, roagă-te pentru aceste 

suflete, ca ele să renunţe la satana şi să simtă în sufletele lor pacea iubirii tale și 
Împărăția Duhului Sfânt. Amin.” 

 
Rugăciunea (139) a Cruciadei de Rugăciune 

„Pentru puterea de a învinge răul ” 
 

„Isuse drag, protejează-mă de răul diavolului. Acoperă-ne cu Prețiosul Tău Sânge, pe 
mine şi pe toţi cei care sunt slabi şi lipsiţi de apărare în prezenţa lui. Dă-mi curajul să 

mă lepăd de el şi ajută-mă să evit orice încercare a sa de a mă ispiti în orice fel în 

fiecare zi. Amin.” 
 

Rugăciunea (140) a Cruciadei de Rugăciune 
„Pentru Protecție din partea Ierarhiei Îngerilor: ” 

 
„Tată Preaiubit, Dumnezeule al Creației întregi, Dumnezeule Preaînalt, acordă-mi Har 

și Protecție prin Ierarhia Ta de Îngeri. Fă-mă să mă concentrez asupra Iubirii Tale 
pentru fiecare dintre copiii Tăi, indiferent cât de mult Te ofensează ei. Ajută-mă să 

răspândesc vestea Legământului Final pentru a pregăti lumea pentru A Doua Venire a 
lui Isus Cristos, fără teamă în inima mea. Acordă-mi Harurile și Binecuvântările Tale 

speciale pentru a mă ridica deasupra persecuției la care sunt supus de satana, de 
demonii săi și de agenții săi de pe pământ. Nu mă lăsa niciodată să mă tem de 

dușmanii Tăi. Dăruiește-mi puterea ca, în Numele lui Dumnezeu, sa-i iubesc pe 
dușmanii mei și pe cei care mă persecută. Amin.” 
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Rugăciunea (141) a Cruciadei de Rugăciune 

„Pentru Protecție împotriva persecuţiei” 
 

„Isuse drag, apără-mă în lupta mea pentru a rămâne cu orice preţ devotat Cuvântului 
Tău. Apără-mă de dușmanii Tăi. Protejează-mă de cei care mă persecută pentru 

Tine. Împărtăşeşte durerea mea. Uşurează suferinţa mea. Înalţă-mă în Lumina Feţei 
Tale, până în Ziua în care Vei reveni  pentru a aduce lumii Mântuirea Veşnică. 

Iartă-i pe cei ce mă prigonesc. Folosește suferința mea ca ispășire pentru păcatele 

lor, astfel ca ei să poată găsi pacea în inimile lor și să Te întâmpine în Ziua cea de pe 
urmă cu remușcare în sufletele lor. Amin.” 

 
Rugăciunea (142) a Cruciadei de Rugăciune 

"Pregătirea pentru moarte" 
 

Dacă va trebui să înfruntaţi moartea sau dacă o persoană dragă vouă va trebui să 
înfrunte moartea, întotdeauna să vă întoarceţi către Mine, al vostru Isus, pentru 

ajutor. Dacă veţi face aceasta, Eu vă voi înălţa în spirit, vă voi şterge lacrimile, voi 
alunga toate temerile din inimile voastre când veţi recita această rugăciune. 

“Preaiubitul meu Isus, iartă păcatele mele, purifică sufletul meu şi pregăteşte-mă să 
intru în Împărăţia Ta. Dă-mi Haruri ca să mă pregătesc pentru unirea mea cu Tine. 

Ajută-mă să înving orice teamă. Dă-mi curajul să îmi pregătesc mintea şi sufletul 
pentru a fi demn să stau în faţa Ta. Te iubesc. Mă încred în Tine. Mă dăruiesc Ţie în 

trup, minte şi suflet pentru veşnicie. Fie ca Voinţa Ta să fie a mea şi eliberează-mă de 

durere, îndoieli sau confuzie. Amin.” 
 

Eu primesc toate sufletele care recită această rugăciune, fără excepţie. Milostivirea 
Mea se extinde în special asupra acelor suflete care stau în faţa morţii dar nu cred în 

Mine, atunci când ele spun această rugăciune de trei ori pe zi, în ultimele lor zile. 
 

Rugăciunea (143) a Cruciadei de Rugăciune 
"Pentru a proteja Misiunea de Mântuire" 

 
“O, Maică a Mântuirii, protejează această Misiune, un Dar de la Dumnezeu, pentru a 

aduce Viață Veșnică tuturor copiilor Săi de pretutindeni. Te rugăm să intervii în 
favoarea noastră, prin iubitul tău Fiu, Isus Cristos, pentru a ne dărui curajul de a ne 

îndeplini datoria de a-I sluji lui Dumnezeu mereu, și în special atunci când suferim din 
cauza aceasta. Ajută această Misiune să convertească miliarde de suflete, în acord cu 

Voința Divină a lui Dumnezeu, și să transforme acele inimi de piatră în slujitori 

iubitori ai Fiului tău. Dăruiește-ne nouă, tuturor celor care Îi slujim lui Cristos în 
această Misiune, puterea de a învinge ura și persecuția față de Cruce și de a primi 

suferința care vine odată cu ea, cu generozitate a inimii și cu acceptare deplină a 
ceea ce va veni. Amin.” 

 
Rugăciunea (144) a Cruciadei de Rugăciune 

"Pentru a proteja credinţa creştină" 
 

“ O, Maică a Mântuirii, te rog să mijlocești pentru sufletele Creștinilor din toată 
lumea. Te rog, ajută-i să-și păstreze credința și să rămână devotați Învățăturilor lui 

Isus Cristos. Roagă-te ca ei să aibă tăria cugetului și a sufletului pentru a-și susține 
credința în toate timpurile. Mijlocește pentru ei, iubită Mamă, ca să-și deschidă ochii 

spre Adevăr și ca să primească Harul de a remarca orice nouă doctrină falsă care le 
va fi prezentată în Numele Fiului tău. Ajută-i să rămână slujitori adevărați și devotați 

ai lui Dumnezeu și să se lepede de rău și de minciuni chiar dacă vor trebui să sufere 
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durere și batjocură din această cauză. O, Maică a Mântuirii, apără-i pe toți copiii tăi și 

roagă-te ca fiecare Creștin să urmeze calea Domnului până când își va da ultima 
suflare. Amin.”  

 
Rugăciunea (145) a Cruciadei de Rugăciune 

"Umple-mă cu darul iubirii Tale" 
 

“ Preaiubite Isuse, umple-mă pe mine, un vas gol, cu Darul Iubirii Tale. Inundă 

sufletul meu cu Prezenţa Ta.  Ajută-mă să-i iubesc pe alţii aşa cum mă iubeşti Tu pe 
mine. Ajută-mă să fiu un vas al Păcii Tale, al Calmului şi al Milostivirii Tale. Deschide-

mi mereu inima spre nevoile altora şi dă-mi Harul de a-i ierta pe cei care Te resping 
pe Tine precum şi pe cei ce îmi greşesc mie. Ajută-mă să proclam Iubirea Ta prin 

exemplul meu, aşa cum ai face-o Tu dacă ai fi în locul meu. Amin.” 
 

Rugăciunea (146) a Cruciadei de Rugăciune 
"Protecţie împotriva înşelăciunii" 

 
„Dragă Mamă a Mântuirii, apără-mă cu Harul protecţiei împotriva înşelăciunii create 

de satana pentru a distruge credinţa creştinilor. Protejează-ne de cei ce sunt 
duşmanii lui Dumnezeu. Apără-ne de minciuni şi erezii, folosite pentru a ne slăbi 

iubirea faţă de Fiul tău. Deschide-ne ochii faţă de neadevăruri, înşelăciuni şi de 
orice încercare ce ne-ar putea ieşi în cale pentru a ne încuraja să negăm Adevărul. 

Amin.” 

 
Rugăciunea (147) a Cruciadei de Rugăciune 

"Dumnezeule Tată, arată Milostivire faţă de cei care Îl reneagă  pe Fiul Tău" 
 

„O, Dumnezeule, Tatăl meu Veșnic, Îţi cer să arăţi Milostivire față de cei care Îl 
reneagă pe Fiul Tău. Mă rog pentru sufletele celor care încearcă să-i distrugă pe 

profeții Tăi. Te implor pentru convertirea sufletelor care sunt pierdute pentru Tine și 
Te rog să-i ajuți pe toți copiii Tăi să-și pregătească sufletele și să-și transforme viața 

conform Voinței Tale Dumnezeiești, în așteptarea Celei de a Doua Veniri a Fiului Tău 
preaiubit, Isus Cristos. Amin. „ 

 
Rugăciunea (148) a Cruciadei de Rugăciune 

"Vino în ajutorul meu" 
 

„O, Isuse al meu, ajută-mă în momentele mele de mare suferinţă. Tine-mă în Braţele 

Tale şi ia-mă în Refugiul Inimii Tale. Şterge lacrimile mele. Potoleşte zbuciumul meu. 
Înalţă sufletul meu şi umple-mă cu Pacea Ta. Te rog îndeplineşte-mi această cerere 

specială (....menţionează aici. cererea....). Vino în ajutorul meu, astfel încât cererea 
mea să primească răspuns şi viaţa mea să poată deveni liniştită şi unită cu Tine, 

Domnul meu drag. Dacă cererea mea nu poate fi împlinită, atunci umple-mă cu Harul 
de a accepta că Voia Ta Sfântă este pentru binele sufletului meu şi pentru ca eu sa 

rămân credincios Cuvântului Tău pentru totdeauna, cu inima blândă şi uşoară. Amin.” 
 

Rugăciunea (149) a Cruciadei de Rugăciune 
"Pentru a căuta Iubirea lui Dumnezeu" 

 
“O, Isuse, umple-mă cu Iubirea lui Dumnezeu. Umple-mă cu Lumina Ta 

Dumnezeiască şi inundă-mă cu iubirea de care am nevoie pentru a răspândi 
seminţele Milostivirii lui Dumnezeu printre toate naţiunile. Permite ca eu să 

răspândesc Iubirea Ta Dumnezeiască printre toţi cei cu care vin în contact. 
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Răspândeşte Iubirea Ta, ca ea să se pogoare asupra tuturor sufletelor, tuturor 

credinţelor şi naţiunilor – şi ca o ceaţă să-i învăluie în unitate pe toţi copiii lui 
Dumnezeu. Ajută-ne să răspândim Iubirea lui Dumnezeu, astfel ca ea să poată şi 

chiar să învingă toată răutatea din lume. Amin.” 
 

Rugăciunea (150) a Cruciadei de Rugăciune 
"Pentru a salva sufletele necredincioşilor" 

 

„Isuse drag, Te rog să-i mântuieşti pe toţi cei care, nu din vina lor, refuză să Te 
cunoască. Îţi ofer Ţie suferinţa mea, prentru a aduce la Tine sufletele celor care Te 

resping şi pentru ca Milostivirea Ta să se reverse peste întreaga lume. Ai milă de 
sufletele lor. Ia-i în Refugiul Tău Ceresc şi iartă-le păcatele. Amin.” 

 
Rugăciunea (151) a Cruciadei de Rugăciune 

"Pentru Apărarea Credinţei" 
 

„O Mamă a lui Dumnezeu, Imaculată Inimă a Mariei, Mama Mântuirii, Roagă-te ca noi 
să rămânem loiali Adevăratului Cuvânt al Lui Dumnezeu în toate timpurile. 

Pregăteşte-ne să apărăm Credinţa, să susţinem Adevărul şi să respingem ereziile. 
Protejează-i pe toţi copii tăi în momentele de încercare, şi dăruieşte-ne, fiecăruia 

dintre noi, Harul de a fi curajoşi când suntem provocaţi să respingem Adevărul şi să-L 
abandonăm pe Fiul tău. Roagă-te, Sfântă Mamă a lui Dumnezeu, să ni se dăruiască 

Divina Intervenţie de a rămâne creştini, după Cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu. Amin.” 

 
Rugăciunea (152) a Cruciadei de Rugăciune 

"Ajută-mă în ceasul neajutorării mele " 
 

„Isuse drag, ajută-mă în ceasul neajutorării mele. Eliberează-mă de păcat şi 

deschide-mi ochii, inima şi sufletul pentru a vedea înşelăciunea diavolului şi căile 
sale.  Umple-mă cu Iubirea Ta atunci când simt ură în inima mea. Umple-mă cu 

Pacea Ta atunci când simt durere. Umple-mă cu Puterea Ta atunci când sunt slab.  
Salvează-mă din temniţa în care mă găsesc, astfel încât să pot fi liber şi să fiu ţinut în 

siguranţă în Braţele Tale Sfinte. Amin.” 
 

Rugăciunea (153) a Cruciadei de Rugăciune 
"Darul Protejării copiilor " 

 
Trebuie să recitaţi această Rugăciune o dată pe săptămână, în faţa unei imagini a 

mea, Mama voastră iubită, binecuvântându-vă cu apă sfinţită înainte de a o recita 
„O, Mamă a lui Dumnezeu, Mama Mântuirii, te rog să consacri sufletele acestor copii 

(spuneţi numele...) şi să le prezinţi Fiului tău preaiubit. Roagă-te ca Isus, prin 
Puterea Sângelui Său Scump, să acopere şi să protejeze aceste suflete mici împotriva 

celui rău, cu toate formele de protecţie. Te rog pe tine, iubită Mamă, să protejezi 

familia mea în vremurile de mari dificultăţi iar Fiul tău să privească cu bunăvoință 
cererea mea de a-mi ţine familia unită întru Cristos şi să ne dăruiască Mântuirea 

Veșnică. Amin.” 
 

Rugăciunea (154) a Cruciadei de Rugăciune 

"Rugăciune pentru Praznicul Mamei Mântuirii" 

 

“O, Maică a Mântuirii, eu aduc în fața ta astăzi, în această zi de 4 iunie, Ziua 

Praznicului Mamei Mântuirii, sufletele următorilor (numiți-i pe aceștia). Te rog, Mamă 
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iubită, acordă tuturor celor care te onorează și care distribuie Medalia Mântuirii, 

întreaga protecție față de cel rău și față de aceia care resping Milostivirea iubitului tău 
Fiu, Isus Cristos, și resping toate Darurile pe care El le acordă umanității. 

Roagă-te, iubită Mamă, ca toate sufletele să primească Darul Mântuirii Veșnice. 
Amin.” 

 
Rugăciunea (155) a Cruciadei de Rugăciune 

" Pentru protejarea Misiunii de Mântuire " 

  
“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 îi 

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 copii 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 respinși pentru că spunem Adevărul și 

proclamăm Sfântul Cuvânt al lui Dumnezeu, pentru tot restul vieții noastre, acum și 
în vecii vecilor. Amin.” 

 

Rugăciunea (156) a Cruciadei de Rugăciune 
" Pentru protecție în fața urii " 

 
“Iubite Isuse, dă-mi Iubirea Ta și deschide-mi inima ca să accept cu recunoștință 

Iubirea Ta. Prin Puterea Duhului Sfânt, lasă Iubirea Ta să strălucească asupra mea, 
astfel ca eu să devin un far al Milostivirii Tale. Învăluie-mă în Iubirea Ta și permite ca 

iubirea mea pentru Tine să dilueze toate felurile de ură pe care le întâlnesc când 
răspândesc vestea Cuvântului Tău. Revarsă Milostivirea Ta asupra noastră și iartă-i 

pe cei care Te resping, care Te insultă sau care sunt indiferenți față de Dumnezeirea 
Ta, și dă-le Darul Iubirii. Fie ca Iubirea Ta să strălucească în vremurile de 

nesiguranță, de credință slabă, de încercări și suferințe, iar prin Puterea Duhului 
Sfânt ajută-mă să duc Adevărul către cei care au cea mai mare nevoie de Ajutorul 

Tău. Amin.” 
 

Rugăciunea (157) a Cruciadei de Rugăciune 

“Pentru sufletele aflate în captivitate” 
 

„O, iubite Isuse, eliberează acele suflete care sunt sclave ale falșilor dumnezei și ale 
satanei. Ajută-ne ca, prin rugăciunile noastre, să le aducem eliberare de durerea de a 

fi posedați. Deschide porțile închisorii lor și arată-le calea către Împărăția lui 
Dumnezeu, înainte ca ei să fie luați de satana ostatici în abisurile Iadului. Te 

implorăm, Isuse, să acoperi aceste suflete cu Puterea Duhului Sfânt astfel ca ele să 
caute Adevărul și să le ajuți să găsească curajul de a întoarce spatele capcanelor și 

răutăților diavolului. Amin.” 
 

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

 
„Isuse drag, protejează-mă de răutatea noii religii unice mondiale, care nu provine de 

la Tine. Susţine-mă în călătoria mea spre libertate, pe calea spre Împărăţia Ta cea 
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Sfântă. Păstrează-mă în uniune cu Tine, ori de câte ori sunt chinuit şi forţat să înghit 

minciuni care sunt răspândite de duşmanii Tăi pentru a distruge sufletele. Ajută-mă 
să rezist persecuţiei, să rămân cu hotărâre întru Adevăratul Cuvânt a lui Dumnezeu, 

împotriva falselor doctrine şi a altor sacrilegii pe care aş putea fi obligat să le accept. 
Prin darul voinţei mele libere, ia-mă în tărâmul Împărăţiei Tale ca să mă pot ridica şi 

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 faţa persecuţiei. Ajută-mă să 

rămân ferm şi statornic întru Adevăr, atât cât voi trăi. Amin.” 

 
Rugăciunea (159) a Cruciadei de Rugăciune 

„Pentru a primi Dragostea lui Dumnezeu” 
 

„O, Maică a Mântuirii, te rog să intervii în favoarea mea acum când mă rog pentru a 
primi Dragostea lui Dumnezeu. Umple sufletul meu,  un vas gol, cu Dragostea lui 

Dumnezeu, astfel încât atunci când se va revărsa să acopere sufletele pentru care mă 
străduiesc să arăt compasiune. Prin Puterea lui Dumnezeu, te rog să fiu eliberat de 

orice sentiment de ură pe care l-aș putea avea pentru aceia care Îl trădează pe Fiul 
tău. Fă-mă smerit cu duhul și umple-mă cu generozitatea sufletului, astfel încât eu să 

urmez Învățăturile lui Cristos și să răspândesc Dragostea Lui în fiecare domeniu al 
vieții mele. Amin.” 

 
Rugăciunea (160) a Cruciadei de Rugăciune 

”Ajută-mă să te iubesc și mai mult” 

 
„O, Isuse al meu, Mântuitorul lumii, ajută-mă să te iubesc și mai mult. Ajută-mă să 

crească iubirea mea pentru Tine. Umple inima mea cu Iubirea și Compasiunea Ta, 
astfel încât să obțin Harurile de a Te iubi în același mod în care mă iubești Tu pe 

mine. Umple sufletul meu nerecunoscător cu o iubire profundă și constantă pentru 
Tine și pentru tot ceea ce reprezinți Tu. Prin Puterea Harurilor Tale ajută-mă să-l 

iubesc pe aproapele meu așa cum Tu iubești pe fiecare copil al lui Dumnezeu, și să 
arăt compasiune acelora care au nevoie de Iubirea Ta și care nu au credință. 

Păstrează-mă în uniune cu Tine, astfel încât să pot să duc o viață creștină așa cum Tu 
ne-ai învățat prin exemplul Tău în Timpul Vieții Tale pe pământ. Amin.” 

 
Rugăciunea (161) a Cruciadei de Rugăciune 

”Pentru încredere și pace” 
  

„Isuse, eu mă încred în Tine. Ajută-mă să Te iubesc tot mai mult. Umple-mă cu 

încredere, ca să mă ofer Ție, în uniune deplină și definitivă cu Tine. Ajută-mă să-mi 
sporesc credința în Tine în vremurile grele. Umple-mă cu Pacea Ta. Vin la Tine, Isuse 

drag, ca un copil, liber de toate legăturile lumești, fără să pun nicio condiție, și Îți 
predau Ție voința mea, ca să faci cu ea ceea ce știi Tu că e mai bine pentru mine și 

pentru celelalte suflete. Amin.” 
 

Rugăciunea (162) a Cruciadei de Rugăciune 
”Pentru a-i proteja pe cei slabi și nevinovați” 

 
„O, Doamne, Tată Atotputernic, te rog, protejează-i pe cei slabi și nevinovați, care 

suferă din cauza celor care au ură în inimile lor. Ușurează suferința îndurată de bieții 
Tăi copii neajutorați. Dăruiește-le toate Harurile de care au nevoie pentru a se proteja 

de dușmanii Tăi. Umple-i cu curaj, speranță și milă, ca să poată găsi în inimile lor 
puterea de a-i ierta pe aceia care îi chinuiesc. Te rog, iubite Doamne, Tatăl meu 

Veșnic, să îi ierți pe aceia care sfidează Legea Vieții și să-i ajuți să vadă cât de mult 
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Te rănesc acțiunile lor, astfel ca ei să își schimbe purtarea și să își caute liniștea în 

Brațele Tale. Amin.” 
 

Rugăciunea (163) a Cruciadei de Rugăciune 
”Salvează-mă de persecuție” 

 
„O, Isuse, ocrotește-mă de durerea persecuției în Numele Tău. Ajută-mă să fiu drag 

Inimii Tale. Scapă-mă de mândria, lăcomia, răutatea, orgoliul și ura din sufletul meu. 

Ajută-mă să mă predau cu adevărat Milostivirii Tale. Alungă temerile mele. Ajută-mă 
să scap de povara durerii și îndepărtează întreaga persecuție de la mine, pentru ca eu 

să Te pot urma ca un copil, știind că toate lucrurile sunt sub Controlul Tău. 
Eliberează-mă de ura arătată de cei care proclamă că sunt ai Tăi, dar care de fapt Te 

reneagă. Nu lăsa limbile lor tăioase să mă biciuiască sau acțiunile lor pline de răutate 
să mă îndepărteze de la Calea Adevărului. Ajută-mă să mă concentrez numai asupra 

Împărăției Tale ce va veni și să perseverez cu demnitate împotriva oricăror insulte pe 
care le-aș putea îndura pentru Tine. Adu-mi pacea minții, pacea inimii, pacea 

sufletului. Amin.” 
 

Rugăciunea (164) a Cruciadei de Rugăciune 
”Rugăciunea Păcii pentru naţiuni” (n. trad. Rugăciunea Păcii pentru România) 

  
„O, Isuse, adu-mi pace. Adu pace naţiunii mele şi tuturor acelor ţări sfâşiate în bucăţi 

din cauza războiului şi a divizării. Sădeşte seminţele păcii printre cei cu inimile 

împietrite, care provoacă suferinţă celorlaţi în numele dreptăţii. Dă tuturor copiilor lui 
Dumnezeu Harurile de a primi Pacea Ta, pentru ca iubirea şi armonia să înflorească; 

pentru ca iubirea pentru Dumnezeu să triumfe asupra răului şi pentru ca sufletele să 
poată fi salvate de putregaiul minciunilor, cruzimii și ambițiilor diabolice. Fie ca pacea 

să domnească şi asupra tuturor celor care şi-au dedicat viaţa Adevărului Sfântului 
Tău Cuvânt, şi asupra celor care nu Te cunosc deloc. Amin.” 

 
Rugăciunea (165) a Cruciadei de Rugăciune 

” Pentru Darul Vieții Veșnice” 
 

„Isuse, ajută-mă să cred în Existența Ta. Dă-mi un semn, astfel încât inima mea să 
poată să Îți răspundă. Umple sufletul meu gol cu Harul de care am nevoie ca să-mi 

deschid mintea și inima către Iubirea Ta. Ai Milă de mine, și curăță sufletul meu de 
toate fărădelegile pe care le-am comis în viața mea. Iartă-mă pentru că Te-am 

respins și umple-mă cu iubirea de care am nevoie ca să mă fac vrednic de Viața 

Veșnică. Ajută-mă să Te cunosc, să văd Prezența Ta în ceilalți oameni și umple-mă cu 
Harul de a recunoaște Semnul lui Dumnezeu în fiecare Dar minunat pe care Tu l-ai 

dat rasei umane. Ajută-mă să înțeleg Căile Tale și scapă-mă de izolarea și de durerea 
întunericului pe care-l simt în sufletul meu. Amin.” 

 
Rugăciunea (166) a Cruciadei de Rugăciune 

”Pentru a reduce crimele asupra celor nevinovaţi” 
 

„Mult iubită Maică a Mântuirii, te rugăm să duci în faţa Fiului tău iubit, Isus Cristos, 
această rugăciune a noastră pentru reducerea crimelor asupra celor nevinovaţi. Ne 

rugăm ca El, în Milostivirea Sa, să îndepărteze ameninţarea oricărei forme de 
genocid, persecuţie şi teroare împotriva copiilor lui Dumnezeu. Te rugăm, te 

implorăm, iubită Maică a Mântuirii, să auzi strigătele noastre pentru dragoste, unitate 
şi pace în această lume plină de durere. Ne rugăm ca Isus Cristos, Fiul Omului, să ne 

protejeze pe noi toţi în timpul acestor vremuri de mare durere şi suferinţă pe pământ. 



38 

Amin.” 

Rugăciunea (167) a Cruciadei de Rugăciune 
 

”Protejează familia mea” 
 

O, Dumnezeule, Tatăl meu Veșnic, prin harul iubitului Tău Fiu Isus Cristos, te rog să 
protejezi familia mea de rău în toate timpurile. Dă-ne nouă puterea de a ne ridica 

deasupra intențiilor răului și de a rămâne uniți în iubirea noastră pentru Tine și unul 

pentru altul. Susține-ne pe noi în toate încercările și suferințele pe care s-ar putea să 
le îndurăm și păstrează vie iubirea pe care o avem unul pentru altul, astfel ca să fim 

în uniune cu Isus. Binecuvântează familiile noastre și dă-ne nouă Darul iubirii, chiar și 
în perioadele de neînțelegeri. Întărește iubirea noastră, astfel ca noi să putem 

împărtăși cu alții bucuria familiei noastre iar Iubirea Ta să poată fi împărtășită cu 
întreaga lume. Amin.” 

 
Rugăciunea (168) a Cruciadei de Rugăciune 

”Pentru Darul Iubirii lui Dumnezeu” 
 

"O, Tată Preaiubit. O, Cel Veşnic Dumnezeule Preaînalt, Fă-mă vrednic de Iubirea Ta. 
Te rog, iartă-mă pentru că i-am rănit pe alţii şi pentru orice altă greşeală care a 

produs suferinţă vreunui copil al Tău. Deschide-mi inima pentru a Te primi în sufletul 
meu, şi curăţă-mă de orice ură pe care aş putea-o simţi faţă de altă persoană. Ajută-

mă să-mi iert duşmanii şi să semăn seminţele Iubirii Tale oriunde mă duc şi printre 

cei cu care mă întâlnesc în fiecare zi. Dăruieşte-mi, Tată Drag, Darul Perseverenţei şi 
al Încrederii, așa încât să pot susţine Cuvântul Tău cel Sfânt şi astfel să ţin în viaţă, 

într-o lume întunecată, flacăra Măreţei Tale Iubiri şi Milostiviri. Amin.” 
 

Rugăciunea (169) a Cruciadei de Rugăciune 
” Pentru salvarea celor care Îl resping pe Cristos” 

 
"Prea iubitul meu Isus, prin Compasiunea şi Milostivirea Ta, Te implor pentru salvarea 

celor care Te-au respins; Care neagă Existenţa Ta; Care în mod deliberat se opun 
Cuvântului Tău Sfânt şi a căror inimă înrăită le-a otrăvit sufletul împotriva Luminii şi 

Adevărului Dumnezeirii Tale. Ai Milă de toţi păcătoşii. Iartă-i pe cei care blasfemiază 
împotriva Sfintei Treimi şi ajută-mă ca, în felul meu propriu şi prin sacrificiile 

mele personale, să îi cuprind în Braţele Tale Iubitoare pe acei păcătoşi care au mai 
mare nevoie de Milostivirea Ta. Îţi promit ca prin gândurile, faptele şi vorbele mele să 

Te slujesc cât de bine pot în Misiunea Ta de Salvare. Amin." 

 
Rugăciunea (170) a Cruciadei de Rugăciune 

”Pentru a susține Sfântul Cuvânt al Lui Dumnezeu” 
 

„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 pentru a 

continua 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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Litanii 
 

 
Litania de rugăciune (1) “Isus pentru omenire”  

“Pentru protecţie împotriva Falsului Profet” 
 

“Preaiubite Isuse, salvează-ne de înşelăciunea Falsului Profet. 
Isuse, ai milă de noi. 

Isuse, salvează-ne de persecuţie.  

Isuse, apără-ne de Anticrist.  
Doamne miluieşte-ne.  

Cristoase miluieşte-ne.  
Preaiubite Isuse acoperă-ne cu Preţiosul Tău Sânge. 

Preaiubite Isuse deschide-ne ochii pentru a vedea minciunile Falsului Profet. 
Preaiubite Isuse, uneşte 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 Speranţă. 

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 şi pururea şi-n vecii vecilor . Amin.” 
 

 
Litania de rugăciune (2) “Isus pentru omenire”  

“Pentru Harul Imunităţii” 
 

“O, Preaînalt Tată Ceresc, 
Te iubesc. 

Te cinstesc.  
Doamne miluieşte. 

Doamne iartă-ne greşelile.  
Te ador.  

Te laud.  
Îţi mulţumesc pentru toate Harurile Tale speciale.  

Te implor să dai Harul Imunităţii celor pe care îi iubesc 

(numiţi-i pe toţi cei ale căror sufletele vreţi să se mântuiască)  
Îţi ofer pentru totdeauna loialitatea mea. 

O, Tu Tată Ceresc,  
Creatorul a toate câte sunt, 

Creatorul Universului,  
Creatorul Omenirii,  

Tu eşti izvorul a toate. 
Eşti izvorul Iubirii.  

Tu eşti Iubirea. 
Te iubesc.  

Te onorez.  
Mă închin Ţie, 

Implor Îndurare pentru toate sufletele care nu Te cunosc, 
Care nu Te onorează, 
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Care resping Milostivirea Ta. 

Mă ofer Ţie cu mintea, trupul şi sufletul, 
Pentru ca Tu să-i poţi lua pe ei în Braţele Tale, feriţi de cel rău.  

Te rog deschide Poarta Raiului, ca în fine, toţi copiii Tăi  
să fie uniţi în moştenirea pe care ai creat-o pentru noi toţi. Amin.”  

 
 

Litania de rugăciune (3) “Isus pentru omenire”  

“Apăraţi Cuvântul lui Dumnezeu” 
 

“O Isuse iubit, protejează-ne de minciunile care Îl ofensează pe Dumnezeu. 
Protejează-ne de satana şi de armata sa. 

Ajută-ne să Te iubim tot mai mult.  
Susţine-ne în bătălia noastră  

Apără-ne în credinţa noastră  
Condu-ne la Refugiul siguranţei Tale. 

Ajută-ne să ne ridicăm şi să apărăm Voia Ta Dumnezeiască. 
Întăreşte-ne în hotărârea noastră de a fi adevăraţi discipoli ai Tăi. 

Dă-ne curaj.  
Dă-ne încredere. 

Călăuzeşte-ne pe calea Adevărului.  
Apără-ne împotriva duşmanului. 

Revarsă asupra noastră Harul Protecţiei Tale.  

Ajută-ne să ocolim ispitele.  
Adu-ne mai aproape de Inima Ta Preasfântă.  

Ajută-ne să-Ţi rămânem loiali Ţie în toate timpurile. Amin.”  
 

 
Litania de rugăciune (4) “Isus pentru omenire”  

“Pentru a diminua pedeapsa dată de Dumnezeu Tatăl“ 
 

„O, Dumnezeule Preaînalt, 
Implorăm îndurare pentru păcatele copiilor Tăi. 

Iţi mulţumim că ne-ai dat în dar pământul.  
Iţi mulţumim că ne-ai dat în dar viaţa. 

Preţuim acest dar al vieţii. 
Ocrotim acest dar al vieţii. 

Îţi mulţumim că ne-ai dat în dar pe Fiul Tău, Isus Cristos.  

Îţi mulţumim pentru darul răscumpărării. 
Slăvim Dumnezeirea Ta. 

Ne abandonăm cu totul în faţa Ta pentru ca Voia Ta sfântă să se împlinească pe 
pământ precum în cer. 

Îţi mulţumim pentru darul Iluminării Conştiinţei. 
Îţi mulţumim pentru promisiunea Vieţii Veşnice. 

Întâmpinăm cu bucurie Noul Paradis. 
Te implorăm să salvezi toate sufletele, chiar şi pe cele care Îţi provoacă suferinţă 

şi pe cele care sunt pierdute pentru Tine. 
Îţi mulţumim pentru dragostea ce o arăţi tuturor copiilor Tăi 

Îţi mulţumim pentru darul profeţiei. 
Îţi mulţumim pentru darul rugăciunii. 

Te rugăm dăruiește-ne pace şi mântuire. Amin.” 
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Litania de Rugăciune (5) “Isus către omenire” 

Pentru salvarea celor în păcat de moarte 
 

"Isuse, salvează toţi păcătoşii 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 şi invidie. 
Apără-i de rău. 

Ascultă cererea lor de ajutor. 
Prinde-i de mâini. 

Atrage-i spre Tine. 
Salvează-i de înşelăciunea satanei. Amin. ” 

 
 

Litania de rugăciune (6) “Isus către omenire”  
Pentru Darul Harurilor 

 

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. 
 

 
 

 
 

 

Rugăciunea (96) a Cruciadei de Rugăciune 
“Pentru Binecuvântarea şi Protejarea Grupului nostru al Cruciadei de 

Rugăciune” 
 

 
“O, Isuse drag, Te rugăm binecuvântează şi protejează Grupul nostru al 

Cruciadei Tale de Rugăciune, ca să devenim invulnerabili la atacurile 
nelegiuite ale celui rău şi ale oricăror spirite malefice care ne-ar putea 

frânge de la Misiunea Sfântă de salvare a sufletelor. Fie ca noi să rămânem 
loiali şi puternici, să perseverăm pentru a păstra în faţa lumii Numele Tău cel 

Sfânt şi niciodată să nu şovăim în strădania de a răspândi Adevărul Sfântului 
Tău Cuvânt. Amin.” 

 
 

 



42 

Alte rugăciuni primite: 

 
Maria Milostivirii Divine a mai primit şi alte rugăciuni  în afară de cele cuprinse în 

Cruciadă  şi Litanii.  
 

Rugăciune pentru Salvare 
„O Doamne, condu-mă în Împărăţia Ta şi apără-mă de întunericul care a cuprins 

sufletul meu. Ascultă-mă acum, o Preasfântă Inimă, şi prin bunătatea Ta permite ca 

lumina şi ocrotirea iubirii Tale să pătrundă în mine. Amin” 
 

Rugăciune pentru Atei 
“Dumnezeule, dacă Tu eşti Adevărul, arată-mi semnul iubirii Tale. Deschide-mi inima 

ca să mă poţi conduce. Dacă exişti, lasă-mă să simt iubirea Ta pentru ca să văd 
Adevărul. Roagă-te acum pentru mine. Amin” 

Rugăciune pentru non-credincioșii care îi iau in râs, îi batjocoresc şi îi 
dispreţuiesc pe cei care se roagă 

“Domnul Meu iubit, Te implor cu mâinile întinse către Tine, primeşte în braţele Tale 
iubitoare pe fratele meu (nume). Binecuvântează-l cu Sângele Tău Preasfânt şi dă-i 

harurile necesare pentru a putea câştiga Duhul iubirii Tale care să-l conducă la 
mântuirea veşnică. Amin” 

 
Rugăciune pentru ca Isus să ne arate prezenţa Sa 

„Isuse, mă simt pierdut. Deschide-mi inima ca să pot primi iubirea Ta şi arată-mi 

adevărul în aşa fel încât şi eu să mă salvez. Amin” 
 

Rugăciune pentru convertirea altora      
“În Milostivirea Ta Divină, Isuse, te rog fierbinte, acoperă cu Sângele Tău Preţios 

sufletele cu credinţa slabă, ca să se convertească. Amin” 
Rugăciune pentru curajul de care avem nevoie 

„O, Doamne, umple-mă cu darul Duhului Sfânt, pentru a putea duce Cuvântul Tău 
Preasfânt păcătoşilor pe care trebuie să-i ajut să se salveze, în Numele Tău Sfânt. 

Ajută-mă să-i acopăr prin rugăciunile mele cu Preţiosul Tău Sânge, astfel încât să 
poată fi atraşi la Inima Ta Sfântă. Dă-mi darul Duhului Sfânt, pentru ca aceste suflete 

sărmane să se bucure de Noul Tău Paradis. Amin”.    
 

Rugăciune pentru fiecare zi 
Copii, vă iubesc şi vă preţuiesc pe fiecare dintre voi. Nu uitaţi niciodată atunci când, 

în fiecare zi, vă rugaţi către Mine, să spuneţi această rugăciune: 

“O, Isuse drag, cuprinde-mă în braţele Tale şi lasă-mă să-mi odihnesc capul pe 
umărul Tău, pentru ca Tu să mă ridici în Măreaţa Ta Împărăție atunci când va veni 

timpul. Fie ca Sângele Tău Preţios să acopere inima mea și astfel să fim una. Amin” 
 

Rugăciune pentru harul de a fi capabili să recunoaştem că aceste mesaje 
sunt de origine Dumnezeiască 

„Isuse, dacă într-adevăr eşti Tu, inundă-mi sufletul cu semnul iubirii Tale ca eu să pot 
recunoaşte cine eşti. Nu mă lăsa înşelat de minciuni. Mai degrabă arată-mi 

Milostivirea Ta deschizându-mi ochii către Adevăr şi către calea ce duce la noul 
Paradis de pe pământ. Amin”  

 
Rugăciune pentru a alunga teama 

„Isuse, cu încredere îţi predau Ție toată îngrijorarea mea în legătură cu această 
problemă, pentru ca de acum ea să fie în grija Ta, iar Tu s-o rezolvi potrivit voinţei 

Tale Preasfinte. Amin” 
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Rugăciune pentru sărmanele suflete oarbe 

“Dumnezeule Preaînalt, vin în faţa tronului Tău în această săptămână să pledez 
pentru sufletele fraţilor şi surorilor mele care refuză să recunoască existenţa Ta. Te 

rog să-i umpli cu harurile Tale, ca să-şi deschidă inimile şi să asculte Cuvântul Tău 
Preasfânt. Amin” 

 
Rugăciune pentru a rezista urâciunii 

"O, iubitul meu Isus, cer ocrotirea Ta şi cer să ai milă şi  să-i salvezi pe fraţii şi 

surorile mele, din Biserica Ta, ca să nu cadă victimă Anticristului. Dăruieşte-mi 
harurile Tale şi protejează-mă cu armura Tăriei Tale, ca să pot înfrunta faptele rele 

care ar putea fi comise în numele Tău Sfânt. Mă rog pentru Milostivirea Ta şi mă 
angajez să fiu fidel numelui Tău Sfânt pentru Veşnicie." 

 
Rugăciune pentru darul iluminării 

,, O Isuse, acoperă-mă cu preţiosul Tău Sânge şi umple-mă cu Duhul Sfânt, pentru a 
putea discerne dacă aceste cuvinte provin de la Tine. Fă-mă smerit cu sufletul. 

Primeşte rugămintea mea cu îndurare şi deschide-mi inima spre adevăr.” 
 

Rugăciune de cerere către Tatăl Ceresc 
"Dumnezeule Preaînalt, în numele iubitului Tău Fiu, Isus Cristos, pe care l-ai jertfit 

pentru salvarea noastră, a sărmanilor Tăi copii, de la focurile iadului, ascultă-ne 
rugăciunile. Iţi oferim jertfele noastre umile şi acceptăm încercările şi suferinţele, 

pentru dobândirea salvării tuturor sufletelor în timpul Avertismentului. Te implorăm 

să ierţi păcătoşii cărora le greu să se întoarcă la Tine, să accepte bunăvoinţa 
Milostivirii Tale, ca să aducă jertfele necesare pentru ca Tu să consideri de cuviință să 

îi răscumperi în Ochii Tăi Sfinţi. Amin “ 
 

Rugăciune pentru a atenua persecuţia 
"Dumnezeule Tată, în numele iubitul Tău Fiu, Isus Cristos, te implor să opreşti 

această nenorocire a controlării copiilor Tăi. Te rog să-i aperi pe toţi copiii Tăi în 
aceste vremuri cumplite, ca toţi să putem găsi pacea şi demnitatea de a ne trăi viaţa 

eliberaţi de Cel Rău. Amin." 
 

Rugăciune pentru a nu renunţa atunci când eşti doborât 
„Isuse, dacă mă auzi, atunci ascultă chemarea mea de ajutor. Te rog ajută-mă fac 

faţă celor care-mi provoacă durere. Ajută-mă să opresc invidia, ca să nu-mi 
acapareze viaţa, şi să opresc dorinţa pentru lucrurile pe care nu le pot avea. În loc de 

asta, deschide-mi inima către Tine, scumpe Isuse. Ajută-mă să simt adevărata iubire 

– iubirea Ta, şi să simt adevărata pace în inimă. Amin.” 
Rugăciune pentru a deveni mic 

“Tată Ceresc, ajută-mă să devin mic ca un copil în ochii Tăi. Te rog, dă-mi harurile 
Tale ca să pot răspunde la chemarea Ta de a-i salva pe toţi copiii Tăi. Amin.” 

 
Rugăciune pentru harul înţelepciunii, al calmului şi al discernământului                                                                         

"O, Isuse, ajută-mă să văd adevărul Cuvântului Tău Sfânt în orice moment şi să 
rămân fidel învăţăturilor Tale, oricât de mult voi fi obligat să Te resping Amin.” 

 
Rugăciunea ateilor în timpul Marelui Avertisment 

"Isuse, arată-mi Adevărul şi salvează-mă de cel rău. Îmi pare sincer rău pentru 
păcatele mele şi Te rog să mă iei acum şi să-mi arăţi Lumina Milostivirii Tale. Amin."” 

 
Dumnezeu Tatăl: Rugăciune pentru a primi cheia către Noul Paradis  

„Tată drag, sunt eu, copilul Tău pierdut, şi sunt atât de confuz şi de orb încât fără 
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ajutorul Tău, fără Dragostea Ta, sunt nimic. Mântuieşte-mă prin Dragostea Fiului Tău, 

Isus Cristos, şi dă-mi cheia către Noul Paradis de pe Pământ. Amin.” 
 

Rugăciunea slujitorului umil 
Când îngenuncheaţi în faţa Mea sau pur şi simplu comunicaţi cu Mine în inima 

voastră, începeţi întotdeauna prin a spune: 
"Iartă-mă Isuse, căci am păcătuit." 

După aceasta, veţi simţi Prezenţa Mea şi Eu voi trăi în sufletul vostru. 

Rugăciune de exprimare a iubirii adevărate pentru Isus 
Dacă Mă iubiţi cu adevărat Îmi veţi spune: 

 „Isuse, Voia Ta este tot ceea ce contează. Voinţa mea îţi aparţine. Dispune 
de ea după cum doreşti.” 

 
Rugăciune pentru ca Isus să intervină pentru noi 

Oricine sunteți, orice suferință i-ați fi produs Lui și oricât de grave sunt păcatele 
voastre, El vă va ierta - întotdeauna. Tot ceea ce trebuie să faceți este să vă adresați 

Lui, cerându-mi Mie, preaiubitul Său Fiu, Isus Cristos, să intervin în numele vostru 
prin reconciliere. Veniți la Mine cu rugăciunea voastră spunându-mi: ”Isuse, du-mă 

la Tatăl meu, in Refugiul Tău, și dă-mi Mântuirea veșnică". 
Când veniți la Mine având căință adevărată în suflet, atunci Împărăția Cerului va fi a 

voastră. 
 

Rugăciune pentru harul de a fi atins de Mâna Milostivirii Lui Dumnezeu  

Lăsaţi-Mă să vă deschid inimile astfel încât să fiţi binecuvântaţi de Mâna Mea. 
Spuneţi-Mi:  

”Tată Mult iubit, apropie-Te şi atinge trupul şi sufletul meu cu Mâna Milostivirii Tale. 
Amin.”  Eu voi răspunde imediat chemării voastre. 

 
“...trebuie să vă rugaţi în fiecare zi rugăciunea către Sfântul Mihail”Sfinte 

Arhanghele Mihail, apără-ne în luptă, ocroteşte-ne împotriva răutăţii şi curselor 
diavolului. Cu smerenie ne rugăm ca Dumnezeu să îl mustre, iar tu, o Principe al 

Oştirilor Cereşti, prin puterea lui Dumnezeu azvârle-l în iad pe satana şi pe toate 
duhurile rele care rătăcesc prin lume căutând să piardă sufletele. Amin. 


