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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.

 
 

Associação de Moradores do Balneário de Manguinhos - AMMAN  
Edital de Convocação 

 Assembleia Geral de Eleição para Diretoria e Conselho Fiscal biênio 
Outubro de 2021 a Outubro de 2023 

A secretaria da Comissão Eleitoral da Associação de Moradores do Balneário de 

Manguinhos - AMMAN, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo 

Estatuto Social e o Regimento Eleitoral, convoca todos os associados para 

participarem da Assembleia Geral de Eleição a ser realizada no dia 30 de Outubro 

de 2021, sábado, das 10 às 16h, na sede da AMMAN, situada no CENTRO 

CULTURAL DE MANGUINHOS, Av. 23 de Maio nº 70, Manguinhos,  Serra/ES.  

Manguinhos,Serra/ES.14 de outubro de 2021.   

CHRISTIAN OLIVEIRA CRUZ 

Presidente da comissão 

 

 

          


