
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 Poderoso 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 tam-
bém que abra todos os meus caminhos e ajuda-me a 
alcançar a Graça que tanto necessito no dia de hoje 
(faça seu pedido). Prometo que sempre honrarei Teu 
Nome e divulgarei a Oração da sua Chave, meu Glorio-
so 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 D.O.S

TERRENO NO CENTRO
Vende-se terreno no centro, tamanho 

14,30x87mts. Valor R$ 150.000,00 à vista. Fones 
de contato 9 9992-5738 ou 9 9919-6984.
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Emprego

VAGAS NO SINE - Auxi-
liar de eletricista- (com curso 
e NR 10); Cozinheira  (com 
experiência); Açougueiro 
(com experiência registra-
da); Apontador de obras 
(disponibilidade de horário, 
ensino médio); Motorista 

CRÉDITO DE IMÓVEL
LIBERADO

R$ 170.000,00 com 7 pagas de R$ 1.222,74, estudo carro 
como entrada: compra, reformas, rural ou capital de giro. 

Fone: (51) 3597-1474 ou (51) 99739-6368.

CRÉDITO DE CAMINHÃO 
LIBERADO

R$ 164.541,00 com 9 pagas de R$ 1.892,22, 
estudo troca. Fone: (51) 3597-1474 / (51) 99739-6368.

CRÉDITO DE CAMINHÃO 
LIBERADO

R$ 213.571,75 com 6 pagas de R$ 2.456,08, 
estudo troca. Fone: (51) 3597-1474 ou (51) 99739-6368.

CRÉDITO DE IMÓVEL
LIBERADO

R$ 285.532,50 com 10 pagas de R$ 1.935,28, estudo carro 
como entrada: compra, reforma, rural ou capital de giro. 

Fone: (51) 3597-1474 ou (51) 99739-6368. 

CNH D; Auxiliar de Cozi-
nha / Garçom / Garçonete 
trabalhar em Porto Alegre, 
Rede Madero, entrevista dia 
14/02/2019, às 13h30min. 
Agência FGTAS/SINE -    
Vera Cruz - Rua Ipiranga, 
648. Tel: (51) 3718-4040, 
(51) 3718-2830. veracruz@
fgtas.rs.gov.br


