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2/io. 3/mig. 5/marat. 6/irídio — redial.

Jogo dos Sete Erros: 1-asa do pássaro; 2-massa da bola de sorvete; 3-cadarço do tênis; 4-nariz 
do menino; 5-ouvido do menino; 6-janela do carro de brinquedo; 7-tronco da árvore.

Salmos 37, 38, 40 e 113
Rezar os salmos 37, 38, 40 e 113 durante 3 
dias seguidos. Fazer 1 pedido impossível, 
mandar publicar no 3º dia. Verás o que acon-
tece no 4º dia, mesmo não acreditando.

Aida

ORAÇÃO PARA 
GANHAR DINHEIRO
Em nome da água que tudo permeia, da 
terra que tudo forma, do ar que tudo cla-
reia, do fogo que transforma, que eu alcan-
ce sem demora o que mais desejo agora... 
Sei que vou ganhar muito mais, muito di-
nheiro, que nem eu mesmo saberei contar. 
Amém. Publique imediatamente, que sua 
graça será alcançada. M.S.A.S.

Capítulo 72 - Segunda-feira
Almeida humilha Clotilde. Natália se queixa com 
Karine. Carlos sofre por causa de Inês. Inês conse-
gue um trabalho no hospital Assad tenta conven-
cer Soraia a viajar com ele e Karine. Lúcio reclama 
do comportamento de Isabel. Alfredo e Adelaide 
se desentendem. Almeida não consegue falar com 
Natália sobre Clotilde. Afonso chama Alfredo para 
comemorar o novo trabalho de Inês. Lúcio recla-
ma de Isabel para Virgulino. O freguês de Lola leva 
a encomenda sem pagar. Carlos agride Alfredo ao 
vê-lo com Inês.

Capítulo 73 - Terça-feira
Inês tenta afastar Alfredo e Carlos. Afonso repreen-
de Alfredo e Carlos, e Lola chega para falar com os 
filhos. Adelaide discute com Emília e decide procu-
rar Alfredo. Afonso se surpreende ao saber que Lola 
não recebeu pela encomenda dos doces. Almeida 
desiste de desabafar com Julinho sobre Clotilde. 
Lola consola a irmã. Carlos confronta Mabel. Lola 
proíbe Almeida de se encontrar com Clotilde.
 
Capítulo 74 - Quarta-feira
Almeida tenta convencer Lola a deixar que ele se 
desculpe com Clotilde. Mabel simula um desmaio e 
Carlos se preocupa. Lili e Isabel contam para Inês so-
bre o baile no clube. Mabel pede que Josias não fale 
com Carlos. Clotilde recebe o recado de Almeida e 
marca um encontro com ele. Julinho se irrita por não 
conseguir namorar Lili. Lola decide ir com Afonso co-
brar a dívida de seu cliente. Carlos se recusa a ir ao 
baile com Inês. Clotilde e Almeida se beijam.
 
Capítulo 75 - Quinta-feira
Clotilde se insinua para Almeida. Inês critica Carlos 
por não querer levá-la ao baile. Lola fica intimidada 
ao falar com seu cliente sozinha e Afonso o confron-
ta. Inês afirma a Durvalina que desistirá de Carlos. 
Mabel mente para Carlos ao ser questionada sobre 
o pai. Almeida se embriaga. Higino ajuda Adelaide 
a levar Alfredo para o baile. Soraia atenta contra Lili. 
Josias desmente Mabel e Carlos fica furioso.
 
Capítulo 76 - Sexta-feira
Carlos termina o namoro com Mabel. Lúcio recla-
ma do baile e Isabel se irrita. Clotilde pensa em 
Almeida. Isabel fica envergonhada com o olhar 
de Felício. Alfredo e Adelaide pulam na piscina 
do clube sem roupas. Julinho e Soraia se beijam. 
Isabel dança com Felício.
 
Capítulo 77 - Sábado
Isabel se encanta por Felício. Adelaide enfrenta 
Emília. Afonso fica satisfeito com o namoro de Inês 
e Carlos. Julinho afasta Inês de Felício. Marcelo 
pergunta ao tio sobre seu encontro com Isabel. 
Lola compra um novo fogão. Almeida procura 
Clotilde na igreja. Maria comenta com Olga sua 
desconfiança de Neves. Emília questiona Higino 
sobre Justina. Neves procura Zeca. Lola recebe 
uma nova dívida de Júlio e todos se desesperam.

Capítulo 127 - Segunda-feira
Nana e Marcos ficam desesperados quando desco-
brem que Alberto saiu. Alberto aparece na Editora des-
memoriado. Vera liga para Vicente e avisa que Alberto 
está desorientado. Machado avisa a Marcos que a po-
lícia entrará na casa de Elias para apreender as provas. 
Tadeu diz a Elias que ele já pode fazer a doação. Tadeu 
prepara uma emboscada para Marcos e Machado.

Capítulo 128 - Terça-feira
Tadeu ameaça Marcos e Machado para que lhe entre-
guem o dinheiro. Elias flagra Tadeu tentando fugir com 
o dinheiro. Alberto recupera a memória. Rosemary e 
Elias sofrem um acidente de carro. Elias se nega a aju-
dar Rosemary, que atira no marido. Rosemary é presa. 
Alberto confidencia a Vera que não aguentará passar 
pelo processo da doença terminal e pensa em dar um 
fim a seu sofrimento.

Capítulo 129 - Quarta-feira
Paloma comunica aos filhos sobre a morte de Elias. 
Machado anuncia a Alberto que seu dinheiro foi recu-
perado. Alice surpreende Marcos ao se revelar como 
a “nerd de Bonsucesso”. Alberto tem um sangramen-
to, e Mauri informa que são sinais de agravamento da 
doença. Mauri sugere que Alberto se submeta a um 
novo tratamento para a doença.

Capítulo 130 - Quinta-feira
Alberto aceita a proposta de Mauri. Alice ganha o con-
curso da Prado Monteiro e beija Waguinho. Há uma pas-
sagem de tempo. Nana avisa a Alberto que o livro de Eric 
é um sucesso. Silvana sente enjoo e descobre que está 
grávida. Jeff consegue identificar Diogo nas imagens da 
câmera do desfile. Alberto acorda assustado depois de 
sonhar com Eric. Gisele marca um encontro com Diogo 
em um restaurante e constata que o ex-amante está rico. 

Capítulo 131 - Sexta-feira
Diogo comunica a Gisele que acabará com a família 
Prado Monteiro. Alberto convida Mário para se mu-
dar para a mansão. Mário lança seu livro pela Prado 
Monteiro. Silvana diz a William que ninguém pode sa-
ber de sua gravidez. Diogo surpreende a todos ao 
comparecer ao lançamento do livro.

Capítulo 132 - Sábado
Marcos expulsa Diogo da festa de lançamento. Ramon 
avisa a Leo que ficará na casa dos pais de Francisca 
enquanto Marie estiver em sua casa. Toshi escuta Leo 
dizer a Marie que foi apaixonado pela francesa. Nana 
e Marcos se surpreendem ao descobrir que Diogo de-
tém os direitos comerciais do livro de Eric Feitosa.

 
Capítulo 25 - Segunda-feira
Magno explica a Leila que está morando com 

Betina, mas garante à ex-mulher que irá ajudá-la. 
Marina presenteia Ryan com um novo violão, e 
Camila incentiva o irmão a transformar seu sofri-
mento em música. Álvaro se incomoda por ter que 
negociar decisões com Raul. Leila afirma a Penha 
que lutará por sua família. Thelma reinaugura seu 
restaurante. Gabo e Thelma se beijam, e Durval 
vê. Ryan surpreende Marina no aeroporto, e uma 
moça filma o encontro dos dois. Marina desiste de 
viajar. Leila volta para a casa de Lurdes. No trânsi-
to, Vitória entra em trabalho de parto. 
 
Capítulo 26 - Terça-feira
Sandro ajuda Vitória a dar à luz. Davi visita Vitória e 
Sofia no hospital. Durval inventa para Thelma que 
está saindo com uma mulher. Marconi ronda o posto 
em que Magno trabalha, e Sandro o repreende. Gabo 
sugere trabalhar no restaurante de Thelma, e Lurdes 
alerta a amiga. Érica demite Lucimara, e Raul apoia 
a mulher. Davi revela a Raul que Álvaro mentiu sobre 
o duto. Raul confronta Álvaro. Marconi procura Gabo 
no restaurante de Thelma.
 
Capítulo 27 - Quarta-feira
Marconi ameaça Gabo, que despista Thelma. Durval 
fica arrasado com a notícia do namoro de Thelma. 
Marina garante a Samuel que será uma campeã. 
Thelma teme por sua vida. Carol pede que Natália a 
apresente a Ryan. Marconi resgata Gabo, que aceita 
usar o restaurante de Thelma para as negociações do 
bandido. Durval ensina Danilo a cozinhar. Sandro afir-
ma que pagará o aluguel da casa de Lurdes. Camila 
descobre que Lurdes vendeu a casa para Nuno. 
 
Capítulo 28 - Quinta-feira
Camila exige que Lurdes conte a verdade sobre a ven-
da da casa para seus irmãos. Raul se preocupa com o 
vazamento de informações sobre a PWA, e Álvaro tenta 
animar o sócio. Lurdes desabafa com Camila. Carlinhos 
faz uma proposta de trabalho para Ryan. Thelma encon-
tra um objeto estranho entre seu carregamento de pei-
xe, e fala com Gabo, que finge indignação. Vitória pres-
siona Amanda para pedir demissão da PWA.

Capítulo 29 - Sexta-feira
Amanda diz a Vitória que pedirá demissão. Sandro pen-
sa em sair de casa, mas Lurdes apoia o filho. Marconi 
pressiona Gabo, que despista Thelma. Davi defen-
de Vitória para Amanda. Ryan fecha negócio com 
Carlinhos. Oliveira convida Lurdes para sair. Vitória vai 
à comunidade onde Kátia morava, e Farula expulsa a 
advogada. Belizário confronta Agenor, que não resiste. 
Álvaro informa a Amanda que seu pai faleceu. Vitória 
confronta Daisy sobre o paradeiro de seu filho.
 
Capítulo 30 - Sábado
Daisy revela a Vitória que Kátia mentiu. Thelma vê 
Gabo com Marconi. Leila confessa a Penha que es-
conderá seu progresso com a fisioterapia Betina de-
sabafa com Érica sobre Leila. Danilo e Camila dizem 
a Thelma que não desejam ter filhos agora. Betina 
pede o divórcio a Vicente. Lídia dá um carro a Tales. 
Natália insinua que Carol deve morar com Durval. 
Thelma sabota os preservativos de Danilo. 

Atenção: os resumos dos capítulos estão sujeitos 
a mudanças em função da edição das novelas e 
podem não ser enviados pela emissora.

Cinco dicas para 
driblar o desemprego

“Sacoleira, representante co
mercial, revendedora, não im
porta o termo. O que interessa 
é ação de fazer acontecer”. Com 
essa frase a empresária de semi
joias Samantha Esser, que iniciou 
sua jornada revendendo bijute
rias, encoraja pessoas a escrever 
seu destino e não se deixar abalar 
pela falta de empregos formais. 
Aproveite a temporada de com
pras e use as dicas da Samantha 
pra começar o seu negócio:

A escolha do produto  Se não 
é o principal, é muito importan
te. Esse passo de escolher o que 
vai vender envolve conhecer o 
produto, gostar e se apropriar. Dê 
preferência por bons materiais 
para evitar devoluções.

Pra quem você pode vender 
 Produto escolhido? Chegou a 
hora de definir seu público alvo. 
Com quem você se relaciona? Que 
lugares você frequenta? Comece 
explorando seu ciclo de convivên
cia. Se seu produto é bom, as ami
gas fazem o boca a boca!

Fornecedores: Como encon-
trar?  Da mesma maneira que 
o boca a boca te encontra, você 
pode usar essa ferramenta para 
buscar seu fornecedor. Uma em
presa idônea e que cumpre pra
zos de entrega é o começo.

Quanto devo investir?  Para 
a primeira compra o ideal é que 
você não recorra a empréstimos 
e bancos. Os juros podem engolir 
o seu lucro. Comece com pouco e 
de grão em grão...

Como calcular o preço de re-
venda?  Essa é chave de seu 
negócio! Quando for colocar o 
percentual, não esqueça de acres
centar o quanto você gasta para 
que o seu produto chegue ao clien
te. Telefone, internet, transpor
te... isso é custo e deve ser somado 
ao valor da peça. É melhor sobrar 
menos, mas que seja lucro real.

Hora de arregaçar as mangas... 
decidiu começar? Viu que está dan
do certo? Busque ajuda profissio
nal para expandir com segurança.

A Casa do Pai
Peritos do Senhor, investigai 

tudo o que nos parece duvidoso 
no terreno sentimental ou racio
nal. Já é hora de acordar, com 
as clareadas da madrugada que 
passou, deixando no ar o som das 
trombetas dos anjos e arcanjos.

O campo é de ação, protegei
nos, para não topar nas minas 
que estão no subsolo.

Vossa consciência desperta
rá porque o manhã se aproxi
ma, dandovos o recado do céu, 
tal qual um pássaro cantor, li
vre da mão do homem, este pre
dador cuja a alma está ofuscada 
pela grandeza material.

Como crianças, rezai a 
Deus, mãos postas, ajoelhados 
em sinal de respeito e devoção. 
Assim, pois vereis a casa do Pai 
crescer sempre.

O mal e o remédio  o bem 
e o mal. Mal sofre, bem sofrer, 
vai pondo em prática a luz que 
vem do teu evangelho irmão da 
Bíblia, no sagrado testamento 
do Senhor.

Vão ao encontro da fé dis
ciplinada, aqueles que te fa
zem companhia, essa é a corte 
da humanidade, onde todos rei
nam a seu modo, sabendo que o 
reino de Deus pertence a outro 
lado do mistério onde se encon
tram os ancestrais e antecesso
res vossos.

O sorriso e as palavras de 
louvor são a sua “varinha má
gica.” É isso aí que entendeis 
ao atravessar o Cabo da Boa 
Esperança, a famosa já decanta
da terceira idade.

Louve aquele que pode fazer 

o que quer para si, também 
para os outros como paz e amor. 
Sabereis caminhar quando a luz 
divina se fizer presente no vos
so caminho de radiação positiva.

Vence no final aquele que 
com a mente dócil, crê na ver
dade e colocaa em prática. Sois 
filho de Deus e basta viver com 
sentimento de gratidão para 
que tudo em vossa vida trancor
ra sem problema.

Esta vida não consiste em 
ficarmos argumentando, e sim 
em expressar com a mente dó
cil, a vida proveniente de Deus.

Vãose os anéis, fiquem os 
dedos; então podeis trabalhar a 
vossa argila, tal qual um artis
ta plástico.

IRMÃ LÚCIA

*Coordenação anterior da saudosa Maria dos Santos Silva, esposa de nosso Fundador.

ORAÇÃO A SÃO LONGUINHO
Lembrai-vos, ó glorioso São Longuinho, pro-
digiosamente tocado pela graça de JESUS. 
Agonizante, em sua última hora, que nunca se 
ouviu dizer que algum daqueles que recorre-
ram à Vossa proteção fosse por vós desampa-
rado. Assim dignai-vos interpor em meu favor, 
vossa valiosa intercessão perante Deus, para 
que conceda viver e morrer como verdadeiro 
cristão, e, ainda, me seja concedida a graça 
especial de (esclarecer a graça desejada). Re-
zar três Ave-Maria em honra a Ssma. Trindade. 
Prometer publicar a devoção. M.H.G.

ORAÇÃO A VIRGEM 
IMACULADA E BENDITA
“Virgem Imaculada e bendita, vós sois a dispensa-
dora universal de todas as graças, e como tal sois a 
esperança de todos e a minha esperança também. 
Dou sempre graças ao meu Senhor que me fez conhe-
cer-vos e compreender o meio de obter as graças e 
salvar-me. O meio sois vós, ó grande Mãe de Deus, 
porquanto sei que, principalmente pelos merecimen-
tos de Jesus e pela vossa intercessão, me hei de sal-
var. Ah! minha Rainha! Vós noutro tempo vos destes 
tanta pressa em visitar e santificar em vossa visita a 
casa de Isabel. Visitai, por quem sois, e visitai depressa 
a pobre casa da minha alma. Apressai-vos; vós sabeis, 
melhor do que eu, quanto ela é pobre e enferma de 
muitos males, de afetos desordenados, de hábitos 
maus, e dos pecados cometidos: males pestíferos que 
a querem levar à morte eterna. Vós podeis curá-la de 
todas as enfermidades”. E desatar todos os nós que 
nela existem. “Rogai, pois, ó Maria, e recomendai-me 
a vosso Filho. Vós melhor do que eu conheceis as 
minhas misérias e necessidades. Mãe e Rainha minha 
dulcíssima, pedi por mim, e impetrai-me de vosso Filho 
as graças que sabeis mais convenientes e necessárias 
para minha alma. Nas vossas mãos todo me entrego. 
Vossas súplicas não conhecem repulsa: são súplicas 
de Mãe junto de um Filho que tanto vos ama, e se com-
praz em fazer quanto lhe pedis, para assim vos honrar 
mais e mostrar-vos ao mesmo tempo o grande amor 
que vos tem. Senhora, façamos este contrato: quero 
viver fiado em vós inteiramente; a vós compete cuidar 
da minha salvação. Amém”. M.H.G.

ORAÇÃO A SANTA CRUZ
Histórico: Esta oração foi encontrada em 1525 sobre o 
túmulo de Jesus Cristo e enviada pelo Papa Pio III ao Im-
perador Carlos V, quando partia para combater os turcos. 
Oração: Deus, todo poderoso. que sofrestes a morte 
sobre a madeira sagrada, por todos os nossos pecados, 
sede comigo Santa Cruz de Jesus Cristo, compadecei-vos 
de nós. Santa Cruz de Jesus Cristo, compadecei-vos de 
mim. Santo Cristo, sede a minha esperança. Santa Cruz 
de Jesus Cristo, afastai de mim toda arma cortante. Santa 
Cruz de Jesus Cristo, derramai em mim todo o bem. Santa 
Cruz de Jesus Cristo, desviai de mim todo mal. Santa Cruz 
de Jesus Cristo, fazei que eu siga o caminho da salvação. 
Santa Cruz de Jesus Cristo, livrai-me dos acidentes corpo-
rais e temporais. Santa Cruz de Jesus Cristo, vos adoro 
para sempre. Santa Cruz de Jesus Cristo, fazei com que o 
espirito maligno e infalível se afaste de mim. Conduzi-me 
Jesus à vida eterna. Por todos os séculos dos séculos. 
Amém. (Pedir a graça com fé). (Rezar 1 Pai Nosso, 1 
Ave Maria e fazer o Sinal da Cruz). 

M.H.G.

ORAÇÃO À SANTA CATARINA
De Alexandria. Festa 25 de Novembro
Santa Catarina, em seu martírio, foi torturada numa 
roda de trem com engrenagens e por fim decapi-
tada. Por isso é conhecida como a Protetora Contra 
Qualquer Acidente. ORAÇÃO - Ó Santa Catarina, vós 
quebrastes a roda da engrenagem das mãos dos 
torturadores e por isto sois invocada como protetora 
contra os acidentes; eu vos peço, protegei-me de todo 
e qualquer acidente. Acidentes de trânsito, acidentes 
com armas de fogo, acidentes de quedas e tombos, 
acidentes a pé e a cavalo, acidentes com instrumen-
tos de trabalho, acidentes com venenos e agrotóxicos, 
acidentes com máquinas e explosivos, acidentes de 
mordidas de cobras e aranhas, acidentes em casa, na 
estrada, na roça, no campo e no mato. Protegei meu 
corpo de todo e qualquer perigo que a cada instante 
estou sujeito a enfrentar. Defendei também a minha 
alma contra os perigos espirituais, que são tantos, em 
toda parte. Sta. Catarina, protegei-me e salvai-me. Em 
agradecimento, mandei imprimir e distribuir um mi-
lheiro desta oração, na certeza de que tudo vou alcan-
çar. E também para propagar os benefícios de Santa 
Catarina, para que outros necessitados, aprendam a 
ter fé e saibam da vossa força. Rezar 1 Pai Nosso, 1 
Ave Maria e 1 Glória ao Pai. M.H.G.

ROSÁRIO DOS IMPOSSÍVEIS - SÚPLICA 
À SANTÍSSIMA VIRGEM DE GUADALUPE
Ó minha Santa Mãe de Guadalupe, para quem não exis-
te o impossível! A teu Coração, todo amor, magnitude 
e doçura, confio este rosário de impossíveis, que bem 
conheces e que realmente são superiores às minhas 
forças. Problemas insolúveis, dificuldades insuperáveis, 
penas sem remédio humano, aqui estão, minha Mãe, 
pedindo-Te que faças o impossível e os elimines. Mostra 
a grandeza do teu amor e do teu poder, superando estes 
impossíveis. Deponho-os a teus pés e confio, com plena 
segurança, que os resolverás; por tua própria dignidade 
e pelo compromisso que o teu Coração quis contrair em 
nosso favor, estes impossíveis deixarão de existir. Sim, 
deixarão de existir ao influxo irresistível de tua bondade. 
É impossível que Tu não venças os impossíveis, milagro-
sa Virgem de Guadalupe, Rainha do México e Imperatriz 
da América! Rezar 1 Pai Nosso e 1 Ave Maria.

M.H.G.
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