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J.J.Benítez foi contactado por um Major da Força Aérea dos
Estados Unidos que dizia ter em seu poder um documento
ultra-secreto. Foi só depois de ter ganho a confiança do oficial
que o escritor recebeu uma série de indicações enigmáticas
que o levou aos manuscritos do Diário do Major.
Cavalo de Tróia 1 é a transcrição da primeira parte desse
documento que mudou a história. O misterioso norteamericano relata em seus escritos os detalhes de uma
operação secreta dos EUA, que, em 1973, transportou dois
astronautas à Palestina de Jesus de Nazaré. O objetivo era
bastante claro: conhecer em primeira mão a vida, a obra e o
pensamento do Filho do Homem.
Os protagonistas desta viagem são Eliseu, um piloto que
durante os "saltos" ao passado permanece quase o tempo todo
no módulo espacial instalado no monte das Oliveiras, e Jasão o próprio Major -, que se torna testemunha ocular da Vida,
Paixão, Morte, Ressurreição e "Ascensão" do Galileu.
J.J.Benítez complementa a volumosa documentação deixada pelo Major com vasto material de
pesquisa. A transcrição, por enquanto, está dividida em oito volumes, somando 4.500 páginas, com
um total de 1.227 notas de rodapé, 14 mil fontes e mais de 3 mil informações sobre o Mestre. Esses
números fazem da série Cavalo de Tróia a maior obra sobre a vida de Jesus de Nazaré, apresentado
da forma mais humana e completa já realizada.
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amor, The regular type of help documentation is really a hard copy manual that's printed, nicely
bound, and functional. Itoperates as a reference manual - skim the TOC or index, get the page, and
stick to the directions detail by detail.The challenge using these sorts of documents is the fact that
user manuals can often become jumbled and hard tounderstand. And in order to fix this problem,
writers can try and employ things i call "go over here" ways tominimize the wordiness and simplify
this content. I've found this approach to be extremely ineffective most of thetime. Why? Because
cavalo de tróia 1 - jerusalém are considered unsuitable to get flippedthrough ten times for just
one task. That is what online assistance is for.
If you realise your cavalo de tróia 1 - jerusalém so overwhelming, you are able to go aheadand take
instructions or guides in the manual individually. Select a special feature you wish to give attention
to,browse the manual thoroughly, bring your product and execute what the manual is hinting to
complete. Understandwhat the feature does, using it, and don't go jumping to a different cool
feature til you have fully explored the actualone. Working through your owner's manual by doing this
assists you to learn everything concerning your digitalproduct the best and most convenient way. By
ignoring your digital product manual and not reading it, you limityourself in taking advantage of
your product's features. When you have lost your owner's manual, look at productInstructions for
downloadable manuals in PDF
cavalo de tróia 1 - jerusalém are a good way to achieve details about operating certainproducts.
Many products that you buy can be obtained using instruction manuals. These user guides are
clearlybuilt to give step-by-step information about how you ought to go ahead in operating certain
equipments. Ahandbook is really a user's guide to operating the equipments. Should you loose your
best guide or even the productwould not provide an instructions, you can easily obtain one on the
net. You can search for the manual of yourchoice online. Here, it is possible to work with google to
browse through the available user guide and find the mainone you'll need. On the net, you'll be able
to discover the manual that you might want with great ease andsimplicity
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