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CONVERSA COM JESUS CRISTO
Meu querido Jesus Cristo, em vós deposito toda minha 
confiança. Vós sabeis de tudo, ó Pai e Senhor do Universo. 
Vós sois o Rei dos Reis. Vós que fizestes o paralítico andar, o 
morto voltar a viver e o leproso sarar. Vós que vedes minhas 
angústias, minhas lágrimas, bem sabeis, Divino Amigo, como 
preciso alcançar de vós esta graça que espero, com muita fé 
e confiança. Fazei, Divino Jesus Cristo, que eu a alcance, pois, 
necessito muito, por isso vos peço com muita fé (fazer o pedido 
com bastante fé e firmeza). 

A conversa convosco, meu grande Mestre, me dá ânimo e alegria 
para viver. Como gratidão, mandarei imprimir um milheiro 
desta oração e distribuirei a outros que precisam de vós, para 
que aprendam a Ter fé e confiança em Vossa Misericórdia. 
Iluminai meus passos, assim como o sol ilumina todos os dias o 
amanhecer. Jesus Cristo, tenho total confiança em vós e a cada 
dia que passa aumenta minha fé e meu amor!”

Rezar 1 Pai Nosso, 1 Ave Maria e Glória ao Pai.

COMUNICADO
PORTO CANOA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, 
CNPJ nº 12.003.341/0001-08, torna público que OBTEVE da 
SEMMA, através do Processo nº. 48468/2019, a Licença Municipal 
de Instalação (LMI) Nº. 009/2020 – Classe II, para a atividade de 
“Instalação de galpões de logística para cargas gerais, incluindo 
atividade de terraplanagem”, na localidade de Avenida Civit I, s/n, 
Área B1-1, Barro Branco, município da Serra-ES.

ASSOCIACÃO DESPORTIVA E 
FILANTROPICA  DE BARCELONA

GRUPO PM
AV. TERESOPOLIS, S/N -  BARCELONA SERRA ES

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

A Associação Desportiva e Filantrópica de Barcelona GRUPO 
PM, convoca todos os associados em dia com suas obrigações 
estatutárias, a participarem da Assembléia Geral Extraordinária 
a realizar-se no dia  31 de Janeiro de 2021 as 06:00 hs na sede 
da Associação de Moradores de Barcelona, em primeira chamada 
e ás 06:30 hs, em segunda chamada, para deliberarem sobre os 
seguintes assuntos. 

1.Inclusão e Exclusão de Associados
2.Prestação de Contas Diretoria 2018/2020
3.Eleição de Diretoria, Conselho Fiscal e Deliberativo
4.Assuntos Gerais

Barcelona, Serra 14 de Janeiro de 2021
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