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PRECE PODEROSA
PARA PROSPERIDADE

Ó Criador do Mundo tudo que disseste peças 
e receberás embora estejas nas alturas em 
Vossa Divina Glória inclinai seus ouvidos à 
essa humilde criatura para satisfazer-lhe o de-
sejo. Ouve minha prece Ó Pai amado e fazei 
que por Vossa Vontade eu obtenha a graça 
que tanto almejo. (Pedido). Deus supre ago-
ra todas as minhas necessidades. Segundo 
suas riquezas e em glória serei sempre grato 
p/ suas riquezas sempre ativas presentes imu-
táveis e abundantes em minha vida. Que isso 
seja feito pelo poder em nome do Vosso Filho 
Jesus. Citai essa prece p/ manhã 7 vezes jun-
to com Salmo 23 e Pai-Nosso. D.M.

AGRADECIMENTO
Agradeço ao Senhor Jesus Cristo 
por graça alcançada. N.B.F.

AGRADECIMENTO
Agradeço a Santa Luiza (12/12)   
por graça alcançada. J.R.C.

ORAÇÃO A NOSSA QUERIDA MÃE 
NOSSA SENHORA APARECIDA

Querida Mãe Nossa Senhora Apare-
cida. Vós que nos amais e nos guiais 
todos os dias. Vós que sois a mais bela 
das Mães, a quem eu amo com todo 
o coração. Eu vos peço mais uma vez 
que me ajude a alcançar esta graça por 
mais dura que ela seja, sei que vós me 
ajudareis e me acompanhareis sempre 
até a hora da minha morte. Amém. 
Rezar 1 Pai-Nosso e 1 Ave-Maria 
e fazer três dias seguidos esta oração 
e alcançará a graça, por mais difícil 
que ela seja e mandar publicar 3 dias 
seguidos. N.B.F.

ORAÇÃO AO PODEROSO 
SANTO EXPEDITO

Meu Santo Expedito! Meu Santo das Causas justas e 
urgentes, intercede por mim junto ao Nosso Sr Jesus 
Cristo, socorre-me nesta hora de aflição e desespero, 
meu Santo Expedito, Vós que sois um Santo Guerreiro, 
Vós que sois o Santo dos Aflitos, Vós que sois o Santo 
dos desesperados, Vós que sois o Santo das causas 
urgentes, proteja-me. Ajuda-me. Dai-me força, coragem 
e serenidade. Atenda ao meu pedido. “Fazer o Pedido” 
Meu Santo Expedito! Ajuda-me, Dai-me força, coragem 
e serenidade. Atenda ao meu pedido. “Fazer o pedido”. 
Meu Santo Expedito! Ajuda-me a superar estas horas 
difíceis, proteja-me de todos que possam me prejudi-
car, proteja minha família, atenda ao meu pedido com 
urgência. Devolva-me a paz, a tranquilidade. Meu Santo 
Expedito! Serei grato pelo resto de minha vida e levarei 
vosso nome a todos a que têm fé. Muito obrigado. Rezar 
um Pai-Nosso, uma Ave-Maria e fazer o Sinal da Cruz. 
Publicar imediatamente após o pedido. N.B.F.ORAÇÃO DE NOSSA SENHORA DO 

MONTE SERRAT (ORAÇÃO DIVINA)
Esta oração é de Jerusalém e chama-se Oração 
de N. Senhora do Monte Serrat, conta como a 
mesma Senhora obrou um grande milagre ao pé 
da Barcelona, Bendita e louvada seja a Sagrada 
Paixão e Morte de Nosso Senhor Jesus Cristo. 
Rogai por nós santa formosura dos anjos, tesouro 
dos apóstolos, depósito da arca da aliança. Se-
nhora Santa Maria mostrai-nos em tão belo dia a 
vossa face gloriosa. Esta oração achada no Santo 
Sepulcro de Jerusalém, aos pés da imagem do 
divino Jesus, e aprovada por todos os senhores 
inquisidores. O Divino Jesus disse toda criatura 
que tiver esta oração, não morrerá de má morte, 
nem repentina, nem sendo ofendido pelos inimi-
gos, não morrerá afogado no mar, nem nos rios, 
não passará trabalhos no mar, não será queimado 
por fogo nem será ferido na guerra, nem atenta-
do pelo demônios do inferno, e não morrerá sem 
confissão que é proveito para a alma e prazer para 
o coração, não será mordido de cães danados 
nem outros animais peçonhentos. Toda mulher 
que estiver em perigo de vida por causa do parto 
será logo aliviada com a Virtude desta oração; livra 
também da gota coral, mas é necessário ter muita 
fé em tudo, porque não havendo fé não pode ha-
ver milagre e nem salvação. N.B.F.

ORAÇÃO À NOSSA
SENHORA DE LORETO

Ó Maria, Virgem Imaculada e Mãe nossa Santíssima, 
prostrados em espírito junto de vossa Santa Casa, que 
os Anjos transportaram sobre a ditosa colina de Loreto, 
Cheios de confiança em vós, Mãe Santíssima, humilde-
mente elevamos a nossa prece: Entre aquelas santas 
paredes vós fostes concebida sem pecado e mais bela 
que a Aurora viestes à luz; na oração e no amor o mais 
sublime, passastes os dias de vossa infância e juventu-
de; aí fostes saudada pelo Anjo “Bendita entre as mu-
lheres” e vos tornastes Mãe de Deus; por tudo isso, ó 
Maria, os olhos misericordiosos a nós volvei, humildes 
filhos vossos, peregrinos neste vale de lágrimas e con-
cedei-nos todas as graças que vos pedimos; abençoe 
nossas famílias, consolai nossos doentes, dirigi os nos-
sos passos para a bem-aventurança eterna onde pos-
samos vos saudar como o Anjo: “AVE MARIA”! (Virgem 
Lauretana, rogai por nós). N.B.F.

ORAÇÃO A SANTA LUZIA
Ó Santa Luzia, Virgem e Mártir que tanto 
glorificastes ao Senhor, preferindo sacrifi-
car a vida do que lhe ser infiel, vinde em 
nosso auxílio e, pelo amor deste mesmo 
Senhor amantíssimo livrai-nos de toda en-
fermidade dos olhos e do perigo de per-
dê-los. Possamos por vossa poderosa in-
tercessão passar a vida na paz do Senhor 
e chegar a vê-lo com nossos olhos transfi-
gurados, no eterno esplendor da pátria do 
Céu. Amém. (com aprovação eclesiástica). 
Por uma graça alcançada. N.B.F.

AGRADECIMENTO
Agradeço ao Senhor Jesus Cristo 
por graça alcançada. D.M.

*Coordenação anterior da saudosa Maria dos Santos Silva, esposa de nosso Fundador.

O Mensageiro
O acalanto na maciez da 

pele, faz o milagre da Fé ressur-
gir em estado latente no aspec-
to geral; vai daí você que apri-
mora seu Espírito vive porque é 
Eterno.

O Solidéo que classifica
É como o véu que purifica,
Você escolhe a condição
Sabe também a Religião.

Tudo começa ao romper da Luz
É como um raio em nome de Jesus

Não profanar, nem esquecer a origem
Faz parte do homem nessa vertigem
Tudo mesmo é uma certeza
Não viver a esmo, tendo Realeza.

A humanidade caminha, 
mesmo porque até aquele que 
pára sua vida carnal, continua 

na vida Espiritual. Isso não 
se pode negar, os fatos aí es-
tão e provam que existe sim 
um Mistério nessa imensa 
Constelação.

Vós sois um ser e como tal 
procurais viver.

A luta e a vida combinam
seus caracteres,
Um te faz ser, outro te faz viver
No meio das intempéries
Na procura de vencer.

Mensagem do Mensageiro: 
“Todo aquele, pois, que ouve as 
minhas palavras e as pratica, 
assemelhá-lo-ei ao homem pru-
dente que edificou a sua casa so-
bre a rocha; Vieram as chuvas, 
transbordaram os rios e aquela 
casa não caiu.”

Jesus

Assim somos todos semeadores
Plantemos sempre sementes do Bem.

Se carregar um fardo
Cansa e deprime
Deus está ao nosso lado.
Com Ele o homem se exprime.

Vamos Além no Horizonte
Fé aumenta para quem tem,
Nasce como água na fonte.

Naturalmente se vê
A beleza Radioativa,
Crê, porque crê
E, aos outros incentiva.

Não há na vida formas deter-
minadas, como no mundo da ma-
téria tudo se subordina aos dita-
mes de uma vontade potente.

IRMÃ LÚCIA

ORAÇÃO PARA 
GANHAR DINHEIRO

Em nome da água que tudo permeia, da terra 
que tudo forma, do ar que tudo clareia, do fogo 
que transforma, que eu alcance sem demora o 
que mais desejo agora... Sei que vou ganhar 
muito mais, muito dinheiro, que nem eu mesmo 
saberei contar. Amém. Publique imediatamente, 
que sua graça será alcançada.

D.M.

No próximo dia 12/12, às 20 ho-
ras, o cantor DANIEL e a dupla 
JORGE & MATEUS se apre-
sentarão juntos, em live intitu-
lada de “Show de Emoções”, que 
acontecerá a partir das 20 horas 
(horário de Brasília) com trans-
missão simultânea pelos canais 
DanielOficial e jorgeemateus  
(/DanielOficial e /jorgeemateus), 
no YouTube. A parceria en-
tre o cantor e a dupla é inédi-
ta. O evento contará com gran-
des sucessos do cantor Daniel e 
da dupla Jorge & Mateus, am-
bos considerados os mais ro-
mânticos do universo sertanejo.
Além dos hits já conhecidos, os 
artistas irão interpretar - pela 
primeira vez juntos, no mes-
mo palco - clássicos do cancio-
neiro sertanejo e da MPB, como 
Menino da Porteira e Romaria. 
A live “Show de Emoções” con-
ta com o patrocínio do Grupo 
Gazin que, neste mês de dezem-
bro, comemora os seus 55 anos 
de história. Canais do YouTube 
de Daniel (https://www.youtu-
be.com/user/DanielOficial), e da 
dupla Jorge & Mateus (https:// 
www.youtube.com/jorgeema-
teus). Transmissão gratuita, ao 
vivo.

No dia 12 de dezembro, 
MATHEUS CEARÁ se apre-
senta no Comedy Sampa com 

seu novo show de stand up com 
muitas histórias de casais e seu 
quadro sucesso na internet, o 
“Vocês Pedem e Eu Conto”. O 
Humorista traz situações do dia 
a dia dos casais, dicas engraça-
das sobre traição, e brinca com 
as histórias da própria plateia. O 
quadro “Vocês pedem e eu con-
to”, para o Youtube, traz o pú-
blico para dentro do show, onde 
o humorista abre para a plateia 
a possibilidade de 
pedir temas de 
suas piadas pre-
feridas. Em sua 
jornada de cara 
limpa o humoris-
ta lotou teatros 
pelo Brasil, e ago-
ra roda com o for-
mato Drive in com 
muitas risadas e 
bons momentos. 
O ingresso pro-
mocional custa 
R$30 mais R$4,50 
da taxa de servi-
ço, e podem ser 
adquiridos atra-
vés do site www. 
bilheteriaexpress.
com.br

Na última segunda-feira (7), o 
ator EDUARDO GALVÃO, 58 

anos, morreu. Ele estava inter-
nado no Hospital Unimed Rio, 
na Barra da Tijuca, na Zona 
Oeste, com Covid-19. O ator 
teve complicações estava entu-
bado desde 1º de dezembro na 
Unidade de Terapia Intensiva 
(UTI), com 50% dos pul mões 
comprometidos. Eduardo Gal -
vão participou de dezenas de 
novelas na TV Globo, como: 
“O Salvador da Pátria” (1989), 
“A Viagem”, “O Clone”, “Des-
pedida de Solteiro”, “Pa raíso 
Tropical”, “Porto dos Mi la-
gres”, entre outras. Seu traba-
lho mais recente na TV foi em 
“Bom Sucesso”, em 2019. O ar-
tista era conhecido também por 
trabalhos como a série infan-
til “Caça Talentos”. Atuou em 
“Malhação”, “Chiquinha Gon-
zaga”, “Os Normais” e “Cas seta 
& Planeta, Urgente!”, entre ou-
tras produções. Na Record, in-
tegrou o elenco de “Apocalipse” 
(2017), e na Band fez “Dance 
Dance Dance” (2007). No GNT 
e na HBO, participou das séries 
“Questão de Família” (2014) e 
“Magnífica 70” (2015).

Na última terça-
feira (8), o cantor 
L E O N A R D O , 
57 anos infor-
mou em sua con-
ta numa rede 
social que tes-
tou positivo 
para a Covid-19. 
Segundo as in-
formações divul-
gadas, o serta-
nejo passa bem, 
mas pediu ora-
ções para ele, a 
mulher, Poliana 
Rocha, de 44 
anos, e a sogra, 
Dona Eponina, de 
79, que também 
estão com o novo 
Coronavírus. No 
dia 28 de novem-

bro, Leonardo contou que esta-
va com Dengue.

Fotos: Divulgação

Contate-nos: www.gazetazn.com.br


