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Mijn kinderen, jullie moeten bij elkaar de bemoediging zoeken, terwijl jullie op elke hoek van de
aarde samenkomen, om het restleger van Mijn Zoon te vormen.
Velen zullen alleen staan in hun streven om gebedsgroepen te vormen en kunnen nu en dan het
gevoel hebben dat het vruchteloos is. Bij elke gebedsgroep die opgericht wordt om de
kruistochtgebeden te bidden, zal jullie door Mijn dierbare Zoon een bijzondere genade geschonken
worden.
Hij is in elke groep aanwezig en Hij zal jullie daarvan bewust maken. Jullie zullen Zijn liefde voelen
en jullie zullen bovendien getuige zijn van de vruchten, daar deze eruit zullen voortstromen en Zijn
allerheiligste Woord verspreiden.
Kinderen, jullie zijn gezegend dat jullie de gave van nederigheid geschonken wordt, want enkel
diegenen onder jullie die het Woord van Mijn Zoon zonder enige twijfel aannemen, zullen veel
bekeringen voortbrengen door jullie gebedsgroepen.
De Heilige Geest beweegt zich nu snel onder jullie, liefste kinderen, en het bezorgt Mij zoveel
vreugde te zien hoezeer Hij jullie ziel opwekt.
Jullie moeten verenigd blijven, Mijn kleine kinderen, want Mijn Zoon heeft jullie liefde en inzet nodig
zodat Hij de mensheid kan redden. Jullie zullen echter een doelwit worden voor de Boze, die elke
demon onder zijn hoede op de been zal brengen, om bij jullie binnen te dringen en verdeeldheid te
veroorzaken. Herken deze pogingen voor wat ze zijn en vertrouw volkomen op Mijn Zoon. Roep Mij
aan, jullie geliefde Moeder, om jullie kruistochtgebedsgroepen verenigd te houden.
Kruistochtgebed (97) ‘Om de kruistochtgebedsgroepen te verenigen’
O geliefde Moeder van de Verlossing,
ik smeek U om, door Uw gebeden,
wereldwijd heel het restleger van God te verenigen.
Bekleed alle kruistochtgebedsgroepen met de genade van redding,
die door de barmhartigheid van Uw Zoon, Jezus Christus,
over ons uitgestort wordt.
Zend Uw engelen om ieder van ons te beschutten,
vooral die priesters die de kruistochtgebedsgroepen leiden.
Help ons de afleidingen te vermijden,
die onder ons verdeeldheid veroorzaken,
en bescherm ons met Uw geschenk van de wapenrusting
zodat we immuun worden voor de aanvallen die we,
vanwege onze liefde voor Jezus Christus,
zullen moeten ondergaan in deze missie om zielen te redden. Amen.
Ga heen in vrede, Mijn geliefde kinderen, en weet dat het restleger van God, door de genade van
Mijn Zoon, Hem zal helpen om miljarden zielen te behouden.
Jullie geliefde Moeder
Moeder van de Verlossing

