ORAÇÕES AOS SANTOS DAS
CAUSAS IMPOSSÍVEIS
Oração a São Judas Tadeu
São Judas Tadeu,
Glorioso Apóstolo,
Fiel servo e amigo de Jesus!
A Igreja vos honra e invoca por todo o
mundo
como Patrono dos casos desesperados
e dos Negócios sem remédio.
Rogai por mim que estou desolado.
Eu vos imploro, fazei uso do privilégio
Que tendes de trazer socorro imediato,
Onde o socorro desapareceu quase que por
completo.
Assiste-me nesta grande necessidade,
Para que eu possa receber as consolações e
auxílio
Do céu em todas as minhas precisões,
tribulações e sofrimentos.
São Judas Tadeu, lembrar-me-ei sempre
deste grande favor
E nunca deixarei de vos louvar e honrar
como meu especial
E poderoso patrono
E fazer tudo que estiver ao meu alcance
Para espalhar a Vossa devoção por toda
parte.
Amém…
São Judas Tadeu rogai por nós.
Rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria e
Glória ao Pai.
Assim que receber a graça publicar o
agradecimento e divulgar esta oração para
que outros possam se beneficiar desta
prece poderosa.
Oração de Santa Rita de Cássia
Ó Poderosa e gloriosa Santa Rita, eis a
vossos pés uma alma desamparada que
necessitando de auxílio, a vós recorre com
a doce esperança de ser atendida por vós
que tem o título de Santa dos Casos
Impossíveis e Desesperados.

Ó cara santa interessai-vos pela minha
causa, intercedei junto a Deus para que me
conceda a graça que tanto necessito (faça o
pedido).
Não permitais que tenha de me afastar de
vossos pés sem ser atendido.
Se houver em mim algum obstáculo que
me impeça de alcançar a graça que
imploro, auxiliai-me para que o afaste.
Envolvei o meu pedido em vossos
preciosos méritos e apresentai-o a vosso
celeste esposo, Jesus, em união com a
vossa prece. Ó Santa Rita, eu ponho em
vós toda a minha confiança. Por vosso
intermédio, espero tranquilamente a graça
que vos peço.
Santa Rita, Advogada dos Impossíveis,
rogai por nós.
Oração de Santo Expedito
Meu Santo Expedito, das causas justas e
urgentes interceda por mim junto ao Nosso
Senhor Jesus Cristo, socorrei-me nesta
hora de aflição e desespero.
Intercedei por mim junto ao nosso Senhor
Jesus Cristo! 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,
protegei-me, ajudai-me, dai-me forças,
coragem e serenidade.
Atendei ao meu pedido. "Fazer o pedido”.
Meu Santo Expedito! Ajudai-me a superar
estas horas difíceis, protegei-me de todos
que possam me prejudicar, protegei a
minha família, atendei ao meu pedido com
urgência.
Devolvei-me a paz e a tranquilidade.
Meu Santo Expedito! Serei grato pelo resto
de minha vida e levarei seu nome a todos
que têm fé.
Muito obrigado. (Rezar 1 Pai Nosso, 1 Ave
Maria e Fazer o Sinal da Cruz)

