INSTRUÇÕES PARA O DOWNLOAD
Para os arquivos em PDF dos escritos de Mary Baker Eddy
Caso precise de assistência, envie um e-mail para orders@csps.com. Temos prazer em ajudar!
Computador
1. Na página http://www.christianscience.com/pt/lap-files, clique no nome correspondente
para baixar o arquivo em PDF.
2. Abra o PDF. Caso não consiga abri-lo, clique aqui para baixar o programa Adobe Acrobat
Reader, que permite abrir arquivos em PDF.
Dispositivo Android
1. Conectado à Internet ou a uma conexão de dados, abra o navegador Google Chrome (recomendado)
e insira http://www.christianscience.com/pt/lap-files.
2. Selecione “Download” ao lado do arquivo desejado. (Talvez você precise clicar no link e pressioná-lo
para selecionar a opção “Salvar o link”.)
3. Depois de finalizado o download, os arquivos devem se abrir automaticamente. Caso não abram,
abra o aplicativo gerenciador de arquivos. (Alguns exemplos de aplicativos gerenciadores são: “My
Files”, “File Manager” e “ES File Explorer File Manager”.)
4. Abra a pasta de downloads.
5. Selecione o arquivo baixado para que se abra.
6. Seu leitor eletrônico aparecerá e o arquivo se abrirá. (Caso tenha mais de um leitor eletrônico, será
preciso selecionar qual deseja usar.) O arquivo deverá ficar disponível para leitura, com ou sem
conexão WiFi ou de dados.
Caso as instruções acima não funcionem, talvez seja preciso seguir mais estes passos:
1. Instale um leitor eletrônico em seu Android como, por exemplo, “Adobe Acrobat Reader”, “Google
PDF”, “Aldiki Book Reader”, etc.
2. Pode ser necessário também instalar um aplicativo gerenciador de arquivos em seu Android
como, por exemplo, "ES File Explorer File Manager", que é gratuito. Há muitos aplicativos
gratuitos equivalentes para serem baixados.
3. Siga os passos 1-6 acima.
Dispositivo Apple
1. Será preciso instalar o aplicativo “iBooks” no seu iPad/iPhone. Baixe-o gratuitamente na “App
Store”.
2. Conectado à Internet ou a uma conexão de dados em seu iPad/iPhone, abra o navegador
Safari do seu iPad/iPhone e vá a http://christianscience.com/pt/lap-files.
3. Selecione “Download” ao lado do arquivo desejado. O arquivo será baixado diretamente em
seu aplicativo iBooks.
4. A tela seguinte deverá perguntar-lhe como você deseja abrir o arquivo. Escolha “abrir em
iBooks”.

Abrir arquivos Zip
Computador
1. Para descompactar um arquivo ou pasta em um Mac, clique duas vezes no ícone.
2. Para abrir um arquivo compactado em um PC, arraste o anexo .zip para a área de trabalho. Quando
o arquivo estiver na área de trabalho, clique com o botão da direita para descompactá-lo e selecione
Extrair Arquivos.
3. Depois de descompactados, clique em um arquivo e ele abrirá automaticamente em seu leitor
padrão. Caso queira adicionar os arquivos ao seu dispositivo móvel, conecte-o ao seu computador e
copie os arquivos.
Dispositivo Android
1. Alguns telefones Android já vêm com um recurso para baixar e visualizar arquivos compactados.
Talvez seja preciso baixar um aplicativo como AndroZIP, aplicativo Android gratuito que permite
descompactar rapidamente os arquivos.
2. Baixe o arquivo compactado em seu dispositivo Android.
3. Abra o AndroZip (ou seu gerenciador de arquivos) e abra o arquivo compactado tocando sobre ele e
selecionando “Abrir Pasta” ou “Extrair”.
4. Depois de descompactado, ele será salvo no seu dispositivo.
5. Abra o aplicativo gerenciador de arquivos e toque na pasta de Download.
6. Selecione o arquivo baixado para que se abra.
7. Seu leitor eletrônico aparecerá e o arquivo se abrirá. (Caso tenha mais de um leitor eletrônico, será
preciso selecionar qual deseja usar.) O arquivo deverá ficar disponível para leitura, com ou sem
conexão WiFi ou de dados.
Dispositivo Apple
1. Zip Viewer é um aplicativo gratuito para iPhone que permite descompactar rapidamente os arquivos.
2. Em seu iPhone ou iPad, encontre o arquivo compactado que deseja abrir.
3. Toque no arquivo compactado para baixá-lo.
4. Quando estiver pronto, toque em “Abrir”, no canto superior esquerdo da tela.
5. Escolha “Abrir no Zip Viewer”. O aplicativo será aberto e mostrará o arquivo compactado que você
baixou.
6. Toque no arquivo compactado no Zip Viewer para descompactá-lo e ver os arquivos dentro do
aplicativo.
7. Neste ponto, você poderá tocar nos arquivos para visualizá-los.

Assistência extra
Entre em contato conosco em orders@csps.com, para que possamos continuar a dar-lhe assistência.
Temos muito prazer em ajudar!

