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CONVERSA COM JESUS
Converse com Jesus todos os dias, 
durante nove 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 
fizestes 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 esta 
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, 
eu alcance esta graça que peço com fé (pedir a graça). 
Como gratidão, publicarei esta prece “Conversa com 
Jesus”, para que 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 do 
amanhecer e testemunha a nossa conversa. Jesus, eu 
tenho confiança em Vós. Cada vez mais, aumente minha 
fé. “Rezar a oração que Jesus nos ensinou”. Amém. Graça 
Alcançada.

COMUNICADO
ILUMITERRA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA, CNPJ: 
05.035.581/0001-10, torna público que REQUEREU da SEMMA, 
Licença Municipal de Regularização (LMR), para a atividade 
de construção de estações e redes de distribuição de energia 
elétrica, com a inscrição imobiliária nº 009.3.004.0634.229, na 
localidade de Av. desembarcador Mário da silva nunes, nº 717, 
Jardim Limoeiro, Município da Serra- ES.

COMUNICADO
UAMARAL VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI, CNPJ 
n°. 36.411.843/0002-09, torna público que OBTEVE da SEMMA, 
através do Processo n°. 52.514/2020, a Licença Municipal Prévia 
e de Instalação N.º 007/2021, para a atividade de “FABRICAÇÃO 
E ELABORAÇÃO DE VIDROS E CRISTAIS” na localidade de Rua 
Piraju, s/n, bairro Jacuhy, Município da Serra – ES.


