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ORAÇÃO DA CHAVE 
DE SANTO EXPEDITO

Graças vos dou, graças vos peço, graças receberei. E com 
esta oração da Chave de Santo Expedito, o meu corpo fecharei. 
Oh, Poderoso Santo Expedito, invencível na fé e amado soldado 
de Cristo! Permita que com a chave desta vossa oração que 
agora rezo com toda a confiança, eu consiga fechar o meu 
corpo a todos os males e deixá-lo aberto apenas para as graças 
de Deus. Humildemente te peço também que abras todos os 
meus caminhos e que me ajudes a alcançar a graça de que 
hoje tanto preciso. (Faça o seu pedido). Santo Expedito, peço-te 
que me ajudes a conquistar o que peço. Prometo que divulga-
rei esta oração da tua chave, meu glorioso Santo Expedito, e 
estou certo que sob a vossa proteção e as bênçãos de Deus, 
ficarei invisível aos olhos dos meus inimigos; a inveja não me 
alcançará; estarei livre de todas as doenças; trabalho não me 
faltará; os demais assuntos da minha vida terão pronta e boa 
solução; e a paz reinará na minha família. Amém.

EDITAL DE CASAMENTO
JULIO CESAR WESCHENFELDER, Oficial do

Registro Civil das Pessoas Naturais de Vera Cruz, 
Estado do Rio Grande do Sul, faz saber que se habili-
tam para casar, com proclamas afixados neste Ofício:

4.445 – TIAGO SOUZA DA SILVA
e LUZIENE CHAGAS DE SOUZA.

4.446 – DIEGO DA SILVA PORTO e 
SANDRA MARIA JOHANN DE MORAES.

QUEM SOUBER DE ALGUM IMPEDIMENTO, 
ACUSE-O NA FORMA DA LEI, à rua Tiradentes, 

n° 782, nesta cidade.
Vera Cruz(RS), 09 de novembro de 2018.                            
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“REGISTRE SEU FILHO. O REGISTRO DE 
NASCIMENTO É GRATUITO E ASSEGURA 

O PLENO EXERCÍCIO DA CIDADANIA”.

CLUBE CENTRAL VERA CRUZ
Clube Central Vera Cruz promove baile neste 

sábado, dia 10 de novembro, com Jair de Castro e 
Banda Chama, a partir das 23h30min. Com segurança 
dentro e fora do salão. Venha dançar, você vai gostar!

LOTEAMENTO PRIMAVERA
Terrenos a partir de R$ 58.000,00. São poucas 

unidades. Informações com o proprietário através 
do fone 9 9996-1013 (com Nelson).

ORAÇÃO A NOSSA SRA. APARECIDA 
Ó Incomparável Senhora da Conceição Aparecida, Mãe de 

Deus, Rainha dos Anjos, Advogada dos Pecadores, Refúgio e 
Consolação dos Aflitos, livrai-nos de tudo o que possa ofender-
vos e a vosso Santíssimo Filho, meu redentor e Querido Jesus 
Cristo. Virgem bendita dê proteção a mim e a minha família 
das doenças, da fome, assalto, raios e outros perigos que 
possam nos atingir. Soberana Senhora dirige-se nos em todos 
os negócios Espirituais e Temporais. Livrai-nos das tentações 
do demônio para que trilhando o caminho da virtude, pelos 
merecimentos de vossa puríssima Virgindade e o preciosíssimo 
sangue de vosso Filho, vos possamos ver, amar, e gozar da 
eterna glória, por todos os séculos. Amém! L.M.


