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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.

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
CL PNEUS LTDA CNPJ 19.874.733/0001-83 torna público 
que requereu da SEMMA/SERRA ES a Licença Ambiental de 
Regularização (LMR), para a atividade de comercio a varejo 
e reforma pneumática, na localidade da  Rua Caramuru, S/N, 
Quadra F, Lote 009, Jacuhy - SERRA/ES.

ATA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
PARA DISSOLUÇÃO

DA IGREJA EVANGELICA ASSEMBLÉIA DE DEUS 
MINISTÉRIO PASSO A PASSO COM JESUS

Ao 01 dia do mês de maio do ano dois mil e vinte um, reuniram-
se em Assembleia Geral Extraordinária, às 20:00hs. em segunda 
convocação com 1/3 dos presentes, no endereço localizado à rua 
Itambacuri, nº 85, bairro de Nova Carapina I – Serra/ES, CEP: 
29170.079, os membros da Igreja Evangélica Assembléia de 
Deus Ministério Passo a Passo com Jesus, pessoa jurídica sem 
fins lucrativos e inscrita no CNPJ/MF sob o nº 19.434.306/0001-
84. A reunião foi presidida pelo Sr. Valdeci Francisco da Silva, e 
secretariada por mim, Zeir Machado da Silva, para deliberarem 
sobre a dissolução da Organização Religiosa, analisar as contas 
e dar destinação ao patrimônio que porventura exista e assuntos 
gerais. Foi falado que devido baixa presença de membros nos 
cultos presenciais, o que inviabiliza a realização das atividades 
fins da igreja como também a sua manutenção, por esses motivos 
seria melhor o encerramento das atividades e a dissolução desta 
Igreja. Colocado em votação, foi aprovada por unanimidade a sua 
dissolução. Concernente ao patrimônio a igreja não adquiriu bens 
imóveis e os moveis e equipamentos serão doados aos membros 
remanescentes. Ficará responsável pela guarda dos livros e 
documentos da Organização Religiosa o Sr. Valdeci Francisco da 
Silva. Nada mais a ser discutido, os trabalhos foram suspensos 
pelo tempo necessário a lavratura da presente ATA que foi lida e 
aprovada por todos os presentes sendo assinada por mim, Zeir 
Machado da Silva, que secretariei, pelo presidente.
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