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ORAÇÃO À SANTA CLARA
Pela interseção de Santa Clara, o Senhor todo poderoso 

abençoe-me e proteja-me. Volte para mim os seus olhos mi-
sericordiosos, dê-me paz e tranquilidade, derrame sobre mim 
as suas copiosas graças e, depois dessa vida, aceite-me no 
céu em companhia de Santa Clara e de todos os santos. Em 
nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Amém. Fazer os 
pedidos à Santa Clara, um de negócios e dois impossíveis. 
Deixe queimar no nono dia. Mesmo sem fé, os pedidos serão 
atendidos. Mandar publicar no nono dia. S.F.

CONSAGRAÇÃO À
NOSSA SENHORA

Ó minha Senhora, ó minha Mãe! Eu me ofereço todo a vós. 
E em prova de minha devoção para convosco, eu vos consagro, 
neste dia, os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o 
meu coração e todo o meu ser e porque assim sou vosso, ó 
incompáravel Mãe. Guardai e defendei a mim e a minha família 
como coisa e propriedade vossa. Amém. I.V.R.

ORAÇÃO DA CHAVE 
DE SANTO EXPEDITO
Faça o sinal da cruz dizendo: “Em nome do Pai, 

do Filho, e do Espírito Santo. Amém!” Diga a seguir:  
“Graças vos dou, graças vos peço, graças receberei. 
E com esta Oração da Chave de Santo Espírito, o 
meu corpo fecharei!” Com muita fé, reze: “Ó Po-
deroso Santo Expedito, invencível na fé e amado 
Soldado de Cristo! Permita que com a Chave desta 
vossa Oração, que agora rezo com toda confiança, 
eu consiga fechar meu corpo contra todos os males 
e deixá-lo aberto somente para as graças de Deus. 
Humildemente vos peço também que abra todos os 
meus caminhos e ajuda-me a alcançar a Graça que 
tanto necessito no dia de hoje (faça seu pedido). Pro-
meto que sempre honrarei Teu Nome e divulgarei a 
Oração da sua Chave, meu Glorioso Santo Expedito 
e com isso, tenho certeza que sob a vossa proteção 
e as bênçãos de Deus, ficarei invisível para os meus 
inimigos, a inveja não me alcançará; estarei livre de 
todas as doenças; trabalho não me faltará; meus 
negócios terão pronta e boa solução e a paz reinará 
em toda a minha família.” Agradece P.A.S.


