
ORAÇÃO DA 
CHAVE DO 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 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 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 D.F.S

CLASSIFICADOS12 ARAUTO    SEXTA-FEIRA E SÁBADO
2 E 3 DE AGOSTO DE 2019

IMÓVEISDIVErSOS

VENDE-SE 1 hect. de terra 
para fazer uma chácara, em 
ótima localização, no Mato 
Alto. Fone: 9 9969-2112.

VENDO serra fita p/ cortar 
carne. Fone: 9 9886-1531.

VENDE-SE silagem e um 
secador de grãos para 30 
sacos. 9 9979-9711.

ANUNCIE AQUI! Venha até 
a rua Jacob Blész, 38 em 
Vera Cruz, e faça um bom 
negócio.

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 ilumine 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 L.M.

DOIS TERRENOS com lin-
da vista, na rua Romualdo 
Borré, Loteamento Bosques 
da Villa Thereza IV. Inte-
ressados tratar pelo fone 9 
9633-8055.


