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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 confi ança. Vós 
sabeis de tudo, Pai e Senhor do Universo. 
Sois o Rei dos reis. Vós, que fi zestes 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 confi ança (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 confi ança 
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 confi ança 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 confi ança. Vós sabeis de tudo, 
ó Pai e Senhor do Universo. Vós sois o Rei dos Reis. Vós que 
fi zestes 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 confi ança. 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 fi rmeza). 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 confi ança em 
Vossa Misericórdia. Iluminai meus passos, assim como o sol 
ilumina todos os dias o amanhecer. Jesus Cristo, tenho total 
confi ança 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 
BRENT PETRÓLEO LTDA ME torna público que requereu junto 
a SEMMA PMS, através do processo n° 6292/2010, a prorrogação 
da Licença Municipal de Operação LMO 026/2018 (RENOVAÇÃO) 
para as atividades de Posto Revendedor de Combustíveis e troca 
de óleo, na Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 756, Posto, Jardim 
Limoeiro, Serra/ES.

 

 

 

A ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO CONJUNTO CARAPINA I, inscrita no CNPJ sob nº 27.327.378/0001-50, 
com sede à Rua C-3, s/n°, CEP: 29160-332 – Conjunto Carapina I, nesta cidade de Serra, estado do Espirito Santo, 
através de sua Diretoria Executiva, devidamente representada por seu Presidente o Sr. Alberto Alvarenga Neto, 
CONVOCA por este edital, todos os moradores do bairro para Assembleia Geral Extraordinária, que será realizada 
na sede da Associação situada à Rua C-3, s/n° – no Conjunto Carapina I, às 19:00 horas do dia 17 de janeiro de 
2022, com a seguinte ordem do dia: 

1- Reativação da Associação; 

2- Escolha da Comissão de Reativação;  

3- Propor e Submeter o Regimento Eleitoral para Aprovação dos Presentes em Assembleia; 

Serra, 05 de janeiro de 2022. 

Alberto Alvarenga Neto 
Presidente                  

ATENÇÃO: 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 1ª CHAMADA, ÀS 19H, E 2ª CHAMADA ÀS 19:30H. 

 

A ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO CONJUNTO CARAPINA 
I, inscrita no CNPJ sob nº 27.327.378/0001-50, com sede à Rua 
C-3, s/n°, CEP: 29160-332 – Conjunto Carapina I, nesta cidade de 
Serra, estado do Espirito Santo, através de sua Diretoria Executiva, 
devidamente representada por seu Presidente o Sr. Alberto Alvarenga 
Neto, CONVOCA por este edital, todos os moradores do bairro para 
Assembleia Geral Extraordinária, que será realizada na sede da 
Associação situada à Rua C-3, s/n° – no Conjunto Carapina I, às 19:00 
horas do dia 17 de janeiro de 2022, com a seguinte ordem do dia:

1- Reativação da Associação;
2- Escolha da Comissão de Reativação; 
3- Propor e Submeter o Regimento Eleitoral para Aprovação dos 
Presentes em Assembleia;

Serra, 04 de janeiro de 2022.

Alberto Alvarenga Neto
Presidente                 

ATENÇÃO:
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 1ª CHAMADA, ÀS 19H, E 2ª 
CHAMADA ÀS 19:30H.

Comunicado 
AUTO POSTO JARDIM LIMOEIRO LTDA EPP torna público 
que requereu junto a SEMMA PMS, através do processo n°
91.769/20103 a prorrogação da Licença Municipal de Operação 
LMO 025/2018 (RENOVAÇÃO) para as atividades de Posto 
Revendedor de Combustíveis, troca de óleo e Lavagem de 
Veículos, na Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 756, Posto, Jardim
Limoeiro, Serra/ES.


