
ORAÇÃO DOS
AFLITOS

Aflita se viu a Virgem Maria ao pé da cruz. Aflita me 
vejo. Valei-me minha mãe de Jesus. Confio em Deus 
com todas as minhas forças por isso peço que ilumi-
ne meus caminhos. Conceda-me a graça que tanto 
desejo. Faça o pedido e mande publicar no 3º dia. 
Observe o que acontecerá no 4º dia. Agradece P.S.
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DIVERSOS

VENDE-SE 1 mesa de jan-
tar de madeira, 1,80x90 
com 8 cadeiras, R$ 950,00. 
Fone 9 9739-2805.

TENHO casa p/ alugar. 
Tratar: 9 9793-7336.

Anuncie aqui. Sempre um 
bom negócio. 3718-3400

TERRENOS COM
LINDA VISTA

Vendem-se dois terrenos, lado a lado, na rua Ro-
mualdo Borré, lotes 11 e 12, prontos para cons-
truir. 375 metros quadrados cada. Loteamento 
Bosques de Villa Thereza IV. Lugar com linda 
e ampla vista para Santa Cruz do Sul, terrenos 
mais altos que a rua e que os demais terrenos. 
Negocia-se. Tratar pelo fone 99531-4539.

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). 
Prometo que sempre honrarei Teu Nome e divul-
garei 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 D.O.P.


