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Simon de Nantua, ou Le marchand forain. Historia de Simão de
Nantua, ou O mercador de feiras Traduzida por Philippe
Ferreira de Araujo e Castro Nova edição correcta e emendada
O Teu Aroma a Pêssego
A New Method for Learning the Portuguese Language
O homem chegou à Lua ainda no século passado, mas ainda não entende
plenamente o que se passa em sua própria mente. O cérebro é a fonte do
pensamento e das emoções e permanece, ao menos em parte, desconhecido do
homem. Felizmente, a moderna pesquisa tem avançando no conhecimento da
estrutura e do funcionamento da mente humana nos últimos tempos. Refletir
sobre como opera a mente na formação dos sentimentos é fundamental para que
possamos assumir o controle de manifestações involuntárias que nos tiram o poder
de ação e a vontade pela vida. Ciente deste problema Eugênio Ferrarezi escreveu
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seu livro com o que de mais moderno há na PNL ensinando de maneira simples e
sem termos técnicos uma maneira de encontrar o equilíbrio entre a mente e o
corpo. Voltado para o 'Autoconhecimento', o livro está fundamentado nas
modernas conclusões da neurociência do comportamento. Sua leitura o ajudará a
conhecer como são formadas as referências comportamentais que levam o ser
humano a agir ou desistir diante de uma oportunidade. Ferrarezi oferece um
treinamento completo, para fazer de seus leitores verdadeiros líderes, capazes de
fazer uso pleno de suas capacidades mentais.

A New, Practical and Easy Method of Learning the Portuguese
Language
This project on the book community "BookRix" shall contribute to spread the
message of Jesus Christ in a very original way. God's Word - the Bible - will be
made available for reading and downloading as licence free e-books in as many
languages and translations as possible. The aim and vision of the foundation
"Helfen aus Dank" ("Helping out of gratitude") is to offer an own translation of the
Bible, also to people who speak only a very rare language, so that they understand
the message and can read it, for example, on their mobile phone.

Luiz Gonzaga, O Rei do Baião: Sua Vida, seus Amigos, suas
Canções
This publication contains King James Bible (1611, Pure Cambridge, Authorized
Version) and Reina Valera (1909) and Almeida Recebida (1848) and Riveduta
Bibbia (1924) translation. It has 248,086 references. It contains 2 different formats
of the Bible. It includes King James Bible and Reina Valera and Almeida Recebida
and Riveduta Bibbia formatted in a read and navigation friendly format, or the Naviformat for short. Here you will find each verse printed in the kjb-rv1909-par-itriv
order. It also includes the King James Bible and Reina Valera and Almeida Recebida
and Riveduta Bibbia, tailored Text-To-Speech (tts) software technology. How the
general Bible-navigation works: A Testament has an index of its books. The TTS
format lists books and chapters after the book index. The Testaments reference
each other in the book index. Each book has a reference to The Testament it
belongs to. Each book has a reference to the previous and or next book. Each book
has an index of its chapters. Each chapter has a reference to the book it belongs
to. Each chapter reference the previous and or next chapter. Each chapter has an
index of its verses. Each chapter in TTS reference same chapter in the Navi-format.
Each verse is numbered and reference the chapter it belongs to. Each verse starts
on a new line for better readability. In the TTS format the verse numbers are not
shown. Any reference in an index brings you to the location. The Built-in table of
contents reference all books in all formats. The combination of King James Bible
and Reina Valera and Almeida Recebida and Riveduta Bibbia and its navigation
makes this ebook unique. The navigation is solid and perfect for the quick lookup.
Whether you are listening to a speech and need to keep up with the Bible
references or just read the Bible, this is built for both. Note that Text-To-Speech
(TTS) support varies from device to device. Some devices do not support it. Others
support only one language and some support many languages. The language used
for TTS in this ebook is English.
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Novo almanach de lembranças Luso-Brazileiro para o anno de
Esta Obra nos convida a entrar e a levar todos os nossos para a Arca da Salvação.
Enfrentamos tempos difíceis, pois o joio está misturando ao trigo, mas a glória do
Senhor se aproxima! Precisamos estar preparados e santificados para com Ele
permanecermos na eternidade.

Antigo Testamento
O dinheiro afeta todos os aspectos de nossas vidas. Ele afeta a forma como nos
vestimos, onde moramos, o que comemos e como nós utilizamos nosso tempo
livre. Ele afeta nossas emoções e aumenta ou diminui a nossa alegria de viver.
Gestão eficaz do dinheiro é sobre muito mais do que apenas contribuições e
poupar dinheiro no supermercado. Não importa o quanto ou quão pouco dinheiro
você ganhe, a chave para o sucesso financeiro é gastar menos do que se recebe.
No entanto, muitas mulheres gastam inconscientemente, desperdiçando dinheiro
em compras que lhes dão pouca satisfação. Gaste com estilo e inteligência ensina
como criar hábitos e rotinas que permitem construir e gerenciar suas finanças sem
esforço. Ao aprender a concentrar os gastos naquilo que é verdadeiramente
importante para você e economizar em coisas que são supérfluas, você pode
conseguir administrar suas finanças pessoais e aproveitar a vida,
independentemente do seu nível de renda.

Mysterios de Lisboa /Camillo Castello Branco
Bible portugaise
Bíblia
Uma reimpress?o de uma vers?o cl?ssica em portugu's da B?blia Sagrada. Esta
reimpress?o ? mais uma ferramenta de refer?ncia e de estudo em vez de uma
B?blia devocional. Os versos come?am em suas pr?prias linhas para torn?-lo ? mais
f?cil referenciar certos versos e o papel dur?vel do livro ? Impresso, torna mais f?cil
fazer anota es nesta B?blia sem Tendo que marcar essa linda edi o de couro que
voc? mant?m.

O Diário de Aurora Um Verão em Casa da Minha Avó
Mais do que um livro de direcionamentos, esta obra quer fazer você se apaixonar
pela Palavra de Deus! Por meio de versículos bíblicos acompanhados de reflexões,
somos convidados a tomar posse da Palavra certa para guiar os nossos passos, a
cada semana do ano. Outros livros podem até nos ajudar, mas só a Bíblia traz em
si a força viva e a eficácia de produzir frutos, sobretudo o da conversão. Deus fala
com você, a iniciativa é dele. A nós cabe abrir os ouvidos e o coração.

Gaste com estilo e inteligência
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Esta publicação contém a tradução da Bíblia Almeida Recebida 1848 (O Antigo
Testamento e O Novo Testamento) e La Bibbia Riveduta 1924 (O Antigo
Testamento e O Novo Testamento). Possui 173,772 referências e exibe 2 formatos
da Bíblia. Inclui Almeida Recebida 1848 e La Bibbia Riveduta 1924 (O Antigo
Testamento e O Novo Testamento) formatado de modo amigável para leitura e
navegação ou, para abreviar, no formato Navi. Aqui você encontrará cada versículo
impresso em paralelo na ordem par-itriv. Inclui uma cópia completa, separada e
sem paralelo de Almeida Recebida 1848 e La Bibbia Riveduta 1924 (O Antigo
Testamento e O Novo Testamento), construída para conversão de texto em voz
(tts) para que o seu dispositivo possa ler a Bíblia em voz alta para você. Como
funciona a navegação geral da Bíblia: Cada Testamento tem um índice com seus
livros. O formato TTS lista os livros e capítulos após o índice do livro. Os
Testamentos se referenciam no índice do livro. Cada livro tem uma referência ao
Testamento ao qual pertence. Cada livro tem uma referência ao livro anterior e/ou
posterior. Cada livro tem um índice de seus capítulos. Cada livro tem uma
referência ao livro ao qual pertence. Cada capítulo referencia o capítulo anterior
e/ou posterior. ada livro tem um índice de seus versículos. Cada capítulo em TTS
referencia o mesmo capítulo no formato de navegação. Cada versículo é numerado
e referencia o capítulo ao qual pertence. Cada versículo começa numa linha nova
para uma melhor leitura. No formato TTS, os números dos versículos não são
exibidos. Qualquer referência em um índice o direciona ao local em questão. O
sumário integrado referencia todos os livros em todos os formatos. Nós
acreditamos ter construído uma das melhores, se não a melhor, navegação que
existe num ebook desse tipo! Ele coloca cada versículo na ponta dos seus dedos e
é perfeito para consultas rápidas. E a combinação de Almeida Recebida 1848 e La
Bibbia Riveduta 1924 e sua navegação torna este ebook único. Observe que o
suporte à conversão de texto em voz (TTS) varia entre um dispositivo e outro.
Alguns dispositivos não oferecem esse suporte. Alguns oferecem suporte a apenas
um idioma enquanto outros a vários idiomas. O idioma utilizado para TTS neste
ebook é Português.

Eu e Minha Casa Serviremos ao Senhor
A biblia sagrada contendo o velho e o novo testamento
Adagios, proverbios, rifãos e anexins da lingua portugueza,
tirados dos melhores autores nacionaes, e recopilados por
ordem alfabetica
O mosaico
Max Fried trabalhava como analista forense computacional, mas agora dedica o
seu tempo a nadar, a beber e a apanhar banhos de sol na quente Flórida, mas
hojeestá para morrer. Um assassino vai cruzar-se no seu caminho. Quando um
advogado de falas mansas convence Max a localizar os ativos de um cliente
falecido, Max aceita o trabalho a pensar que vai ser canja. Porém, um velho
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assassino com uma nova identidade assalta a sua casa e leva o computador do
seu cliente. Max não sabe que o computador contém pistas de um homicídio
cometido há 20 anos, mas o ladrão assassino também não sabe que Max guardou
uma cópia dos conteúdos do computador roubado no seu iPod. Infelizmente para o
mau da fita, a cópia contém provas que lhe poderão valer a pena de morte. Agora
Max é a única pessoa viva que sabe por que razão estão a morrer pessoas. Se ele
conseguir ser mais esperto do que o assassino poderá regressar ao seu banco no
bar da praia. Se não conseguir, será a quinta vítima. MORRER NA PRAIA é uma
história de mistério e homicídio que inclui um advogado playboy, uma herdeira
milionária, o nosso analista preferido e, ah pois, um monte de gente morta, alguns
polícias e um homicídio. Tanto o Max como eu trabalhamos na área da análise
forense computacional, somos detetives privados e vivemos numa ilha pequena.
Por favor, não lhe diga que apenas um de nós é real. Max Fried trabalhava como
analista forense computacional, mas agora dedica o seu tempo a nadar, a beber e
a apanhar banhos de sol na quente Flórida, mas hojeestá para morrer. Um
assassino vai cruzar-se no seu caminho. Quando um advogado de falas mansas
convence Max a localizar os ativos de um cliente falecido, Max aceita o trabalho a
pensar que vai ser canja. Porém, um velho assassino com uma nova identidade
assalta a sua casa e leva o computador do seu cliente. Max não sabe que o
computador contém pistas de um homicídi

Elementos de Grammatica Tetense, Lingua Chi-nyai Ou Chinyungwe
Morrer Na Praia
A Viagem
Segredos do Teu Olhar
O poder milagroso dos Salmos
Quase a fazer quinze anos, Aurora Laflamme toma uma decisão: tornar-se mais
madura. Nem pensar em deixar-se invadir por todo o tipo de emoções
incontroláveis! Pouco importa o final da sua relação com o Nicolas, os maus
resultados escolares e o facto de a mãe ir de viagem com o seu novo namorado
(possivelmente diabólico) para o outro lado do Atlântico! Aurora (ajudada por todo
o chocolate que conseguir encontrar) quer manter-se zen. Felizmente, o ano
escolar está quase a chegar ao fim, ela poderá finalmente respirar e pôr em
prática a sua nova resolução! Mas como conseguirá fazer isso, se tem de se mudar
de armas e bagagens para casa da avó, no campo, enquanto a melhor amiga, a
Kat, vai passar um mês num campo de férias com cavalos, e o vizinho, o Tommy,
vai regressar à sua cidade natal? Aurora prepara-se para passar um verão a ouvir
chilrear os pardais e a observar a dança nupcial das minhocas (enfim,
deprimente!), sem sequer imaginar a quantidade de peripécias que a esperam
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H. G. Ollendorff's Neue Methode Anleitung Zur Erlernung Der
Portugiesischen Sprache Nach Dem Von F. Funck Verfassten
Lehrbuch Der Spanischen Sprache Bearbeitet Von P. Anstett.
(Schlu Ssel Zu Der Portugiesischen Sprachlehre Von P.
Anstett.).
A história de amor de Ana começa quando a objectiva da sua máquina fotográfica
foca Rodrigo. Ana e Nekane gerem um estúdio fotográfico na zona antiga de
Madrid. Um dia deflagra um incêndio no seu edifício e, apesar de estarem
habituadas a trabalhar com modelos glamorosos, não podem deixar de se
surpreender ante aqueles corajosos machões vestidos de azul que não se
preocupam por o seu cabelo se encrespar ou por sujarem as mãos. Quando a
objectiva da máquina fotográfica de Ana se centra em Rodrigo, o seu coração
indica-lhe que já nada voltará a ser igual. Ele dá-se conta da maneira apatetada
como ela está a olhar para ele e, apesar de não simpatizar com ela, iniciam uma
estranha amizade. Tudo se complica quando Ana descobre que está grávida e
Nekane a encoraja a cumprir a sua fantasia sexual com o bombeiro antes que a
barriga, as estrias e os enjoos matinais se manifestem e o espantem. No entanto,
uma mentira de Ana aos pais dará origem a um sem-fim de enredos e situações
alucinantes que deixarão Rodrigo sem fala.

BÃblia Sagrada
A Biblia Sagrada
Issy, de quinze anos, e a mãe, recentemente divorciada, lutam por encontrar o seu
caminho e o seu lugar na vida, sozinhas e em conjunto. Aos trinta e oito anos, com
pouco dinheiro e a braços com todas as responsabilidades, Caroline tenta
reconciliar-se com a nova situação em que se encontra. Ao decidir deixar para trás
a desafogada vida que levava em Singapura (bem como o seu infiel marido e a
amante de longa data), acaba a viver no pub de uma aldeia inglesa, trabalhando
como chef para ganhar a vida, conhecendo as pessoas mais pitorescas da zona e
fazendo amigos. Porém, Issy adora o pai e secretamente culpa a mãe pela
reviravolta operada na sua vida.Ao mesmo tempo que o sonho de Caroline de
converter um velho celeiro num restaurante começa a tomar forma, a sua
oportunidade de ser feliz é posta em causa por rumores de vingança e homicídio.
Quando Issy, a meio caminho entre a adolescência e a idade adulta, começa a
fazer algumas escolhas arriscadas, a situação complica-se ainda mais.Elizabeth
Adler é britânica. Autora de mais de vinte romances, é reconhecida
internacionalmente pelas suas histórias envolventes que combinam de forma
magistral mistério, amor e destinos de sonho. Os seus livros estão publicados em
vinte e cinco países, com mais de quatro milhões de exemplares vendidos em todo
o mundo. Adler e o marido viveram em vários países até que fixaram residência
em La Quinta, Califórnia, onde passam dias tranquilos na companhia dos seus dois
gatos.

Bíblia Português-Italiano no2
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Esta publicação contém a tradução da Bíblia Almeida Recebida 1848 (O Antigo
Testamento e O Novo Testamento) e Giovanni Diodati Bibbia (1603) (O Antigo
Testamento e O Novo Testamento). Possui 173,773 referências e exibe 2 formatos
da Bíblia. Inclui Almeida Recebida 1848 e Giovanni Diodati Bibbia (O Antigo
Testamento e O Novo Testamento) formatado de modo amigável para leitura e
navegação ou, para abreviar, no formato Navi. Aqui você encontrará cada versículo
impresso em paralelo na ordem par-igd. Inclui uma cópia completa, separada e
sem paralelo de Almeida Recebida 1848 e Giovanni Diodati Bibbia (O Antigo
Testamento e O Novo Testamento), construída para conversão de texto em voz
(tts) para que o seu dispositivo possa ler a Bíblia em voz alta para você. Como
funciona a navegação geral da Bíblia: Cada Testamento tem um índice com seus
livros. O formato TTS lista os livros e capítulos após o índice do livro. Os
Testamentos se referenciam no índice do livro. Cada livro tem uma referência ao
Testamento ao qual pertence. Cada livro tem uma referência ao livro anterior e/ou
posterior. Cada livro tem um índice de seus capítulos. Cada livro tem uma
referência ao livro ao qual pertence. Cada capítulo referencia o capítulo anterior
e/ou posterior. ada livro tem um índice de seus versículos. Cada capítulo em TTS
referencia o mesmo capítulo no formato de navegação. Cada versículo é numerado
e referencia o capítulo ao qual pertence. Cada versículo começa numa linha nova
para uma melhor leitura. No formato TTS, os números dos versículos não são
exibidos. Qualquer referência em um índice o direciona ao local em questão. O
sumário integrado referencia todos os livros em todos os formatos. Nós
acreditamos ter construído uma das melhores, se não a melhor, navegação que
existe num ebook desse tipo! Ele coloca cada versículo na ponta dos seus dedos e
é perfeito para consultas rápidas. E a combinação de Almeida Recebida 1848 e
Giovanni Diodati Bibbia e sua navegação torna este ebook único. Observe que o
suporte à conversão de texto em voz (TTS) varia entre um dispositivo e outro.
Alguns dispositivos não oferecem esse suporte. Alguns oferecem suporte a apenas
um idioma enquanto outros a vários idiomas. O idioma utilizado para TTS neste
ebook é Português.

An entertaining selection of idioms and phrases peculiar to the
Portuguese language
O Teu Rosto Será o Último
Dez dias antes do casamento, Poppy perde o anel de noivado. Desesperada, Poppy
começa a telefonar a toda a gente para pedir ajuda e alguém lhe arranca o
telemóvel da mão! Também o roubaram! Como irão agora avisá-la se encontrarem
o anel? E, imediatamente, Poppy vê um telemóvel num caixote do lixo, um
telemóvel abandonado de que ela precisa urgentemente. Poppy dá o seu novo
número a todos os amigos e também atende as chamadas recebidas e lê as
mensagens endereçadas à anterior proprietária, a secretária (que acaba de se
demitir) de Sam Roxton, um empresário importante. Enquanto continua à procura
do anel, Poppy mantem-se em contacto com Sam Roxton, o novo proprietário do
telefone. Sam vai deixá-la ficar com o aparelho, desde que ela lhe reencaminhe
todas as mensagens que receber, mas às vezes Poppy responde por Sam em
assuntos profissionais e também pessoais. Não se contém. Sam também começa a
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opinar sobre a vida de Poppy, o seu casamento, sobre os sogros e até sobre o
noivo, que talvez, não seja tão maravilhoso como ela pensava.Sophie Kinsella tem
romances publicados em quarenta países, com um total de 25 milhões de
exemplares vendidos. As razões do seu êxito são variadas: Escreve com ritmo,
com um estilo ágil, coloquial e direto. Os argumentos são engenhosos e
apresentados com graça e encanto. Nada é previsível. Diverte-nos, arrasta-nos
num torvelinho e faz-nos rir constantemente. Além disso, as suas histórias são
românticas, com protagonistas tão reais que cremos inteiramente neles, apesar
dos seus momentos mais disparatados. Sophie Kinsella é assim.

Deus Fala com Você
A Brief Grammar of the Portuguese Language with Exercises
and Vocabularies
Collecçao de ineditos portuguezesdos séculos XIV e XV : que
ou forão compostos originalmente, ou traduzidos de varias
linguas, por monges cistercienses deste reino
Biblia Sagrada, contendo o Velho e o Novo Testamento
21 Poderosas Escrituras Para Ajudá-Lo A Conquistar A Casa
Que Você Quer
English Spanish Portuguese Italian Bible
Alguém disse uma vez - "além do casamento a compra da casa é a segunda mais
importante decisão que o homem faz na terra" Se estamos de acordo com a
declaração acima ou não; qualquer pessoa que tenha estado envolvida na compra
de uma casa, por meio de hipoteca ou dinheiro pode testemunhar da quantidade
de comprometimento emocional e financeiro que é preciso. É uma pena que
muitas pessoas deixam Deus de fora da questão ao comprar uma casa, mesmo
sendo ele o criador do universo e cada parte dele o pertence. Além disso, ele está
ciente de suas circunstâncias e sabe exatamente onde cada pessoa deve viver. Diz
Atos 17v26: E de um só fez toda a raça humana , para habitar sobre toda a face da
terra, determinando-lhe os tempos já dantes ordenados e os limites da sua
habitação; Se é assim; Então, Deus sabe exatamente onde a casa que você deseja
está localizada e pode fechar um negócio para garantir que você obtenha a sua
moradia. Tudo isso só pode acontecer se você envolvê-lo no planejamento e busca
de sua casa. Esta é a razão pela qual eu coloquei 21 dos melhores escritos da
Bíblia para ajudá-lo a encontrar a casa que você quer, bem como mantê-lo focado
em JESUS no processo! Como usar este livro 1. Este livro é compacto, rápido de ler
e projetado para ajudá-lo a iniciar a sua campanha de oração rapidamente. 2. As
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21 Escrituras foram colocadas sob determinadas posições para facilitar a consulta.
Gostaria de sugerir a leitura total deste livro uma vez e, em seguida, escolher as
escrituras com as quais você irá guerrear ou usar como base de acordo com
Efésios 6. Aproveite a sua nova morada em Nome de Jesus! B. Tokan

Bíblia Português-Italiano
Nascido em casa de tocador e endireitador de fole, Luiz Gonzaga aproveitou
naturalmente um bocado de talento familiar. Mas o que o filho de Januário com
certeza não imaginava é que se tornaria um cantador e sanfoneiro tão popular, a
ponto de ser coroado Rei do Baião! Com o molejo dos seus xotes, xaxados e
baiões, esse pernambucano de Exu arrebatou e vem arrebatando o povo ao longo
de quase meio século.

Uma Casa no Campo
A conclusão da trilogia começada com Tudo se Perdoa por Amor e Felizes para
Sempre. Quando o amor esmorece, a vida conjugal pode ser um inferno. Com um
bebé não planeado a caminho, uma filha recém-casada cujo casamento já está em
apuros, uma adolescente que não quer comer e a esconderem segredos um do
outro, Barry e Aimee vivem momentos difíceis. Quando o amor surge, as exmulheres podem causar uma série de problemas. E Marianna vai causar todos os
problemas que puder para que o ex-marido não a substitua por outra. Famílias em
crise, paixão, tragédia e os poderes curativos do amor - o brilhante e terno novo
romance de Patricia Scanlan não o vai deixar indiferente.

Scenas de viagem
Tudo começa com um homem saindo de casa, armado, numa madrugada fria. Mas
do que o move só saberemos quase no fim, por uma carta escrita de outro
continente. Ou talvez nem aí. Parece, afinal, mais importante a história do doutor
Augusto Mendes, o médico que o tratou quarenta anos antes, quando lho levaram
ao consultório muito ferido. Ou do seu filho António, que fez duas comissões em
África e conheceu a madrinha de guerra numa livraria. Ou mesmo do neto, Duarte,
que um dia andou de bicicleta todo nu. Através de episódios aparentemente
autónomos - e tendo como ponto de partida a Revolução de 1974 -, este romance
constrói a história de uma família marcada pelos longos anos de ditadura, pela
repressão política, pela guerra colonial. Duarte, cuja infância se desenrola já sob os
auspícios de Abril, cresce envolto nessas memórias alheias - muitas vezes
traumáticas, muitas vezes obscuras - que formam uma espécie de trama onde um
qualquer segredo se esconde. Dotado de enorme talento, pianista precoce e
prodigioso, afigura-se como o elemento capaz de suscitar todas as esperanças.
Mas terá a sua arte essa capacidade redentora, ou revelar-se-á, ela própria, lugar
propício a novos e inesperados conflitos?

A Bíblia Sagrada Completa
AO LEITOR Bem aventurados, os que andam sempre de coração limpo. Em especial
na presença do pai. Tudo que faz prospera, vive com alegria e transmite felicidade,
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amor, harmonia, paz, compreensão, fé, humildade, esperança. Ler, meditar,
refletir, aprender, ensinar, viver, realizar e evangelizar. Muitas pessoas. Lê a BÍBLIA
SAGRADA e diz que nada entenderam outras lê e diz que a Bíblia está errada. Cada
um com sua compreensão, cada um no seu ciclo evolutivo. Devemos ler e meditar
sobre o que lemos. Devemos refletir com paciência, aprender o que de bom vamos
entendendo. Usando a nossa força interior para nos impulsionar para o bem, o
amor, caridade, compaixão obediência ao pai. Em vez de ficar questionando,
constatando erros da Bíblia. Silencie suas inquietações. Fale com Deus e no
silencio profundo de sua alma. Procure ouvir a vóz do Pai. Muitos nada entendem
ficam difamando a BÍBLIA SAGRADA. Reflita.

A Biblia Sagrada, etc
A Grammar of the Portuguese Language
23 Novembro, 1963 Para: Director McCone De: J.J. Angleton, Director, Contra
informação Assunto: Consequências para a Companhia dos acontecimentos de
ontem em Dalas. Facto: Desde 1953 que a Companhia desenvolve um programa
secreto denominado MK-ULTRA. Facto: O programa testou LSD em milhares de
cidadãos Americanos. Facto: O objectivo? Controlo da mente. A criação do agente
infiltrado perfeito. O candidato da Manchuria. Facto: O KGB desenvolveu
programas similares. Facto: Lee Harvey Oswald viveu na União Soviética de 1959 a
1962. Conjectura: Terá o LSD matado JFK?

Tenho o Teu Número
A Bíblia Sagrada Completa com Índice Ativo e Touch na Nova Ortografia da Língua
Portuguesa na Tradução de João Ferreira de Almeida. O Índice Ativo permite que o
usuário utilize o Menu padrão do dispositivo para se deslocar entre os Livros da
Bíblia. O Índice Touch permite que o usuário que possui dispositivos touch screen
naveguem em qualquer Livro da Bíblia em apenas quatro toques. Os Links
Inteligentes permitem a navegação fácil e simplificada sem abrir mão da beleza e
a sofisticação. Inspirada na versão de domínio público de João Ferreira de Almeida,
revisada de acordo com a nova ortografia da língua portuguesa, atualizada e
formatada pelo Autor com substituição de alguns termos não utilizados na língua
portuguesa moderna, dentre outros: As passagens que não existem nos melhores
e mais antigos manuscritos gregos, aparecem com o parágrafo deslocado à direita
e entre colchetes, como em Marcos 16:9-20; Alguns capítulos tiveram os seus
versículos melhor formatados como em Oséias 6:11~7:1; As correspondências no
livro de Esdras aparecem com o parágrafo deslocado à direita e entre apóstrofes
como em Esdras 1:2-4; As expressões da Sulamita aparecem com o parágrafo
deslocado à direita como em Cântico dos Cânticos 1:2-7; Alguns versículos tiveram
uma atualização nos termos utilizados como em Atos 13:01; Alguns nomes
pessoais foram completados como em Atos 15:39; As cartas no livro de Atos
aparecem em itálico e entre apóstrofes como em Atos 23:26-29; Alguns versículos
tiveram as suas medidas atualizadas para quilômetros e metros como em
Apocalipse 14:20. Sem dúvida é a melhor Bíblia Digital em Língua Portuguesa.
Comentários são bem vindos após a aquisição da Obra. Sugestões e Críticas
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também são bem vindas em jairslima@gmail.com
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