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Conversa com Jesus
Converse com Jesus todos os dias, durante 9 dias orar.
Meu Jesus, eu vos depositei toda a minha confiança. Vós 
sabeis de tudo, pai e senhor do universo. Sois o Rei dos 
reis. Vós, que fizeste o paralítico andar, o morto voltar a 
viver, o leproso sarar. Vós que vedes as minhas angústias e 
lágrimas, bem sabeis de tudo. Divino amigo, como preciso 
alcançar de vós essa graça (pedir a graça com fé). 
A minha conversa convosco Divino Mestre, me dá ânimo 
e alegria para viver. Só de Vós espero com fé e confiança 
(pedir a graça). Fazei, Divino Jesus, que antes de terminar 
esta conversa que terei Convosco durante nove dias, que eu 
alcance esta graça, que peço com fé (pedir a graça). Como 
gratidão publicarei esta prece Conversa com Jesus para 
que os outros ao precisarem de vós aprendam a ter fé e 
confiança na Vossa Misericórdia.
Iluminai os meus passos, assim como o sol ilumina todos os 
dias o amanhecer e testemunha a nossa conversa. Jesus, eu 
tenho confiança em Vós, cada vez mais aumente a minha fé 
(rezar a oração que Jesus nos ensinou). Amém.
Graça Alcançada.

COMUNICADO
VIMETAL COMERCIAL LTDA, CNPJ nº. 00741491000121, torna 
público que OBTEVE, Licença Municipal Regularização Nº 029/2021 
– Classe I,  e atividade de “Fabricação de estruturas metálicas sem 
tratamento superficial ou termoquímico e comercio de materiais 
metálicos como vigas, perfis e tubos”. Endereço na Rodovia 
Governador Mario Covas, nº 26.588 – Planalto de Carapina - Serra/
ES.

COMUNICADO
HARPIA TERCEIRIZAÇÃO DE COSMETICOS LTDA, CNPJ n° 
34.727.724/0001-53, torna público que REQUEREU DA SEMMA, 
a Licença Municipal de Regularização (LMR) para o comércio  
varejista de cosméticos  e produtos de perfumaria e higiene pessoal 
para atividades de manipulação e envasamento de produtos de 
cosméticos e perfumaria e de higiene pessoal., inscrição imobiliária 
n° 003.301.901.310-01 na localidade de Rua Guaracy,  S/N, Bairro 
Costa Dourada, Serra/ ES. 


