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A Vita Christi de Ludolfo de Saxónia (ca. 1295-1377) foi impressa em Lisboa em 1495 por Valentino de Morávia e
Nicolau de Saxónia em três volumes, por ordem da rainha Dona Leonor. A tradução para o Português deveu-se muito
provavelmente ao rei D. Duarte, que a supervisionou. A obra, como é dito no prólogo, «contém todolos mistérios da fé
católica, segundo a escritura dos quatro evangelistas e notários cristículos, com verdadeiras e devotíssimas
exposições de diversos doctores egrégios, devotos e mui gloriosos.». A edição que agora se publica é a transcrição da
edição de 1495, cotejada com a edição de Augusto Magne. A Vita Christi foi considerado o primeiro livro impresso em
Língua Portuguesa até à descoberta do Sacramental (1488) e do Tratado de Confissom (1489).

Free PDF Vita Christi Ii Ebooks 2019ebook any format. You can read any ebooks you wanted like
BIKESACROSSTHE.US in simple step and you can FREE Download it now.
You may download books from bikesacrossthe.us. Platform for free books is a high quality resource for
free Kindle books.Give books away. Get books you want. You have the option to browse by most popular
titles, recent reviews, authors, titles, genres, languages and more.Platform is a volunteer effort to create
and share e-books online. No registration or fee is required, and books are available in ePub, Kindle,
HTML and simple text formats.If you're looking for a wide variety of books in various categories, check
out this site. The bikesacrossthe.us is home to thousands of free audiobooks, including classics and
out-of-print books.
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