ORAÇÃO PARA DEPOIS DO AVISO
Cruzada de Oração 88: Para as almas, após o Aviso
Ó Sagrado Coração de Jesus, mostra misericórdia para
todos os pobres pecadores. Ilumina aqueles corações
de pedra, tão desesperados em busca de orientação.
Perdoa suas iniqüidades. Ajudai-os, através de Teu
amor e misericórdia, a encontrá-Lo em seus corações
para que se sujeitem ao Teu grande Dom da Redenção.
Perdoe a todas as almas que rejeitem a verdade de
Deus. Cubra-os com a Tua Luz, querido Jesus, para
cegá-los para as maldades e ciladas do demônio, que
tentará arrancá-los de Ti para sempre. Dê a todos os
filhos de Deus a fortaleza para que sejam gratos por
Tua grande misericórdia. Abra a porta do Seu Reino a
todas as almas perdidas que vagam pela terra
desamparadas e sem esperança. Amém.
O QUE É O AVISO?
A Iluminação da Consciência, predito por Nossa Senhora
em Garabandal em 1965, terá lugar em breve para salvar o
mundo.
POR QUE O AVISO ACONTECERÁ?
- Para provar a todos que Deus existe.
- Para trazer todos de volta para Jesus e ao caminho da
verdade.
- Para diluir o impacto do pecado e do mal no mundo,
através da conversão.
- Para ajudar a salvar-nos, antes do último dia de
julgamento, dando-nos a chance de pedir perdão pelos
pecados que cometemos.
- Para converter os não-crentes, que não teriam chance de
redenção, sem este grande ato de misericórdia.
- Para fortalecer a fé dos crentes.

O QUE ACONTECERÁ DURANTE O AVISO?
- Todas as pessoas com a idade mínima de 7 anos vão
experimentar um encontro místico pessoal com Jesus
Cristo, que vai durar mais ou menos 15 minutos.
- É um dom de Deus Pai para trazer as pessoas de volta à
verdade. É como o Dia do Juízo final, só que desta vez você
não será condenado. Em vez disso, você terá a chance de
pedir perdão.
- Dois cometas (estrelas) irão colidir no céu.
- Há pessoas que acreditam que ele seja catastrófico, pior do
que um terremoto, mas não é - é um sinal de que Jesus está
chegando.
- O céu ficará vermelho, ele vai ser visto como um fogo e,
em seguida, você verá uma grande cruz no céu para
prepará-lo primeiro.
- Os ateus vão dizer que foi uma ilusão global. Os cientistas
vão procurar uma explicação lógica, mas não haverá nada
disso.
- Ele será espetacular e não vai nos machucar, porque ele
vem como um ato de amor e misericórdia de Jesus.
- Nossos pecados serão mostradas para cada um de nós e
isso vai nos fazer sentir tristeza e vergonha tremenda
quando forem revelados. Outros ficarão tão doentes e
chocados com a maneira em que seus pecados serão
revelados, que eles vão cair mortos antes que eles tenham a
chance de pedir perdão.
- Todos verão o estado da sua alma diante de Deus - o bem
que fizeram em suas vidas, a dor que infligiram aos outros e
tudo o que eles não conseguiram fazer.
- Muitas pessoas vão prostrar-se e chorar lágrimas de alívio.
Lágrimas de alegria e felicidade. Lágrimas de admiração e
amor.
- E, finalmente, será possível viver uma nova vida depois,
quando soubermos toda a verdade.
- Jesus agora está pedindo a todos para rezar por aquelas
almas que morrerão de choque, que podem estar em pecado
mortal.

Todo mundo precisa se preparar agora!
Jesus pede que todos peçam o perdão de seus pecados
antes do Aviso.
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Cruzada de Oração 17: Pelas almas que estão nas trevas

Cruzada de Oração 1: O meu presente para Jesus para
salvar almas

Ó Imaculado Coração de Maria, Mãe da Salvação e
Medianeira de Todas as Graças, Vós que participareis na
salvação da humanidade da maldade de Satanás, rogai por
nós. Mãe da Salvação, orai para que todas as almas sejam
salvas e aceitem o Amor e a Misericórdia manifestados por
Vosso Filho, Nosso Senhor Jesus Cristo, que vem mais uma
vez para salvar a Humanidade e para nos dar a oportunidade
da Salvação Eterna. Amém.

Meu querido Jesus, Vós que nos amais tanto, permiti-me
na minha humildade, uma forma de ajudar a salvar as
vossas preciosas almas. Tende misericórdia de todos os
pecadores, não importa quão gravemente eles Te
ofenderam. Permiti-me, através da Oração e do sofrimento
ajudar aquelas almas que não podem sobreviver ao Aviso,
para procurarem um lugar ao lado de Vós no Vosso Reino.
Ouvi a minha prece, ó Doce Jesus, para Vos ajudar a
conquistar as almas que anseiam por Vós. Ó Sagrado
Coração, eu coloco a minha devoção à Vossa Santíssima
Vontade em todos os tempos.
Cruzada de Oração 3: Livrai o mundo do medo
Ó Meu Senhor Jesus Cristo, eu suplico-Vos que livreis o
mundo do medo que separa as almas do Vosso Coração
Amoroso. Que as almas que sintam medo real durante o Aviso
parem e permitam que a Vossa Misericórdia inunde as suas
almas e elas fiquem livres, para Vos amar como deveriam.
Cruzada de Oração 4: Uni todas as famílias durante o
Aviso
Jesus, uni todas as famílias durante o Aviso para que
possam receber a salvação eterna. Jesus, eu oro para que
todas as famílias permaneçam juntas em união Convosco
durante o Aviso, para que possam herdar o Vosso Novo
Paraíso na Terra.
Cruzada de Oração 16: Para aceitar as Graças
oferecidas durante o Aviso
Ó Meu Jesus, mantém-me forte durante este Julgamento da
Vossa Grande Misericórdia. Dai-me as Graças necessárias
para me tornar pequeno aos Vossos olhos. Abri os meus
olhos para a Verdade da Vossa promessa de Eterna
Salvação. Perdoai os meus pecados e mostrai-me o Vosso
Amor e Mão de amizade. Abraçai-me, nos braços da
Sagrada Família, para que possamos tornar-nos todos num
só. Eu amo-Vos Jesus e prometo desde esse dia em diante
que irei proclamar a Vossa Santa Palavra. Sem medo no meu
coração e com pureza de alma para todo o sempre. Amém.

Cruzada de Oração 43: Salvar almas durante o Aviso
Ó Deus Pai, Todo-Poderoso, em Nome do Vosso Amado
Filho, Jesus Cristo, e em comemoração da Sua morte na
Cruz para nos salvar dos pecados, peço-Vos a salvação das
almas que não se podem salvar, e que possam morrer em
pecado mortal durante o Aviso. Em expiação pelos
sofrimentos do Vosso Amado Filho, eu rogo-Vos o perdão
para aqueles que são incapazes de buscar a redenção,
porque eles não viverão o suficiente para pedir a Jesus, o
Vosso Filho, para os libertar do pecado. Amém.
Cruzada de Oração 55: Para preparar para o Aviso
Ó meu querido Jesus, por favor abri os corações a todos os
filhos de Deus para a Dádiva da Vossa Grande
Misericórdia. Ajudai-os a aceitarem a Vossa Divina
Misericórdia com amor e gratidão. Capacitai-os para se
tornarem humildes diante de Vós e pedirem o perdão dos
seus pecados, para que assim eles possam tornar-se parte do
Vosso Glorioso Reino. Amém.
Cruzada de Oração 60: Para a conversão das famílias
durante o Aviso
Ó querido e Doce Jesus, Eu imploro por Misericórdia para
as almas da minha família (nomeá-las aqui). Eu ofereçoVos os meus sofrimentos, as minhas dores e as minhas
orações para salvar as suas almas do espírito das trevas. Não
deixeis que nenhum destes Vossos filhos renuncie a Vós ou
rejeite a Vossa Mão de Misericórdia. Abri os seus corações
para se entrelaçarem com o Vosso Sagrado Coração para
que assim possam procurar o perdão necessário para se
salvarem dos fogos do Inferno. Dai-lhes a oportunidade de
se emendarem para que possam ser convertidos com os
Raios da Vossa Divina Misericórdia. Amém.

Cruzada de Oração 65: Pelos que estão em pecado
mortal
Ó querido Jesus, Salvador da humanidade, pela Vossa
Divina Misericórdia eu apelo por clemência para todas as
pobres almas em pecado que possam ser levadas dessa
terra durante o Aviso. Perdoai os seus pecados e, em
memória da Vossa Paixão, eu imploro-Vos que me
concedais esse favor especial em expiação dos seus
pecados. Eu ofereço-me a Vós em mente, corpo e alma,
em penitência, para salvar as suas almas e para os levar à
vida eterna. Amém.
Cruzada de Oração 127: Para salvar a minha alma e as
dos meus entes queridos
Ó Jesus, preparai-me para que eu possa vir diante de Vós
sem vergonha. Ajudai-me e aos meus entes queridos
(nomeá-los aqui...) a prepararmo-nos para confessar
to d o s o s n o s s o s er r o s . A ad m it i r as n o s s as
insuficiências. A pedir perdão por todos os pecados. A
mostrar amor àqueles a quem ofendemos. A pedir
Misericórdia para a salvação. A humilharmo-nos
perante Vós, para que, no Dia da Grande Iluminação, a
minha consciência e as de (nomeá-los aqui...) sejam
claras e para que Vós inundeis as nossas almas com a
Vossa Divina Misericórdia. Amém.
Oração Adicional 15: Para a salvação de todas as almas
durante o Aviso
Deus, o Altíssimo, em Nome do Vosso Amado Filho Jesus
Cristo, que Vós sacrificastes para nos salvar, aos Vossos
pobres filhos, do fogo do Inferno, ouvi a nossa Oração.
Oferecemos os nossos humildes sacrifícios e aceitamos
as provações e tribulações como meio de ganhar a
salvação de todas as almas durante O Aviso. Nós
rogamos-Vos o perdão dos pecadores que têm
dificuldade em voltar e aceitar a Vossa Divina
Misericórdia, e em fazer os sacrifícios necessários, para
que Vós vejais a redenção deles através dos Vossos
Santos Olhos.

