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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.
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL 

EXTRAORDINARIA PARA ELEIÇÃO E POSSE DA 
FEDERAÇÃO DE KARATÉ DÓ TRADICIONAL DO ESPÍRITO 

SANTO
 
Carlos José de Oliveira Matos, brasileiro,casado, autônomo,inscrito 
no CPF 576.069.277_15, ex Presidente da Federação, convoca 
os associados e todos os interessados para a realização da 
Assembleia Geral Extraordinário no dia no dia 03 de novembro 
de 2021, às 19:00 horas em primeira convocação. em seguida 
as 19:30 em segunda convocação com os presentes,A 
Assembleia ocorrerá na Avenida dos Girassóis, 200 Aracruz ES 
a fim de serem deliberados e discutido a seguinte ordem do dia: 
 
1- Eleição e posse da nova Diretoria

Aracruz ES, 14 de Outubro de  2021
Carlos José de Oliveira Matos - ex Presidente da FKTES


