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3/air — dio — err. 4/riot — tail.

Jogo dos Sete Erros: 1-tijolo da janela; 2-mão direita; 3-dobra do papel; 4-ouvido; 5-peruca; 
6-costas do homem; 7-ponta do encosto da cadeira.

Capítulo 37 - Segunda-feira
Avilez ameaça Dom Pedro. Joaquim leva todos que es-
tão no palácio para a fazenda de Santa Cruz. Joaquim 
pede a ajuda de Wolfgang e Diara. Domitila e Thomas 
jantam juntos. Avilez invade o Paço. Dom Pedro en-
frenta Avilez. Leopoldina e Anna ficam aflitas na fazen-
da. Joaquim se une a Peter, Libério, Diara e Wolfgang 
e leva o povo para lutar a favor de Dom Pedro. Avilez 
desiste da batalha e é obrigado a retirar suas tropas. 
Cecília vibra com a notícia da vitória de Dom Pedro, 
enquanto Sebastião se esconde. Thomas passa a noi-
te com Domitila. Anna sente um leve desconforto por 
causa da gravidez.

Capítulo 38 - Terça-feira
Dom Pedro manda Joaquim à fazenda Santa Cruz. 
Jacira encontra Ferdinando. Cecília escreve mais 
um artigo como Rosa Branca e Idalina se preocu-
pa. Leopoldina se preocupa com Anna. Joaquim au-
xilia o parto de Anna. Anna dá à luz uma menina e 
Joaquim se emociona. Leopoldina impede Anna de 
contar a verdade para Joaquim. Domitila se despede 
dos filhos. Nívea ouve Anna dizer que Vitória não é fi-
lha de Thomas. Piatã questiona Jacira por sua demora 
em voltar para a aldeia. Joaquim afirma a Anna que irá 
ajudá-la a proteger Vitória.

Capítulo 39 - Quarta-feira
Libério descobre que Cecília é Rosa Branca. Peter 
conquista a confiança de Amália. Thomas encontra 
Anna com Vitória em seu colo. Thomas finge emoção 
ao conhecer Vitória. Piatã reclama do comportamento 
de Jacira para Padre Olinto. Thomas desconfia da pa-
ternidade de Vitória. Jacira entrega a Ferdinando as fo-
lhas que pegou na oca de Tibiriçá. Thomas leva Miss 
Liu para ajudar Anna. Leopoldina e Dom Pedro se pre-
ocupam com a saúde de João Carlos. Ubirajara acon-
selha Piatã a tentar descobrir o que Jacira esconde.

Capítulo 40 - Quinta-feira
Licurgo bebe o café especial que Elvira preparou para 
Joaquim. Domitila questiona Thomas sobre a apa-
rência de Vitória. Thomas arma para que Pedro acre-
dite que Chalaça seja um traidor. Joaquim conversa 
com Chalaça, que descobre a armação de Domitila. 
Leopoldina não acredita que Chalaça seja um traidor. 
Anna acredita que Thomas pode ajudar Dom Pedro. 
Licurgo tenta beijar Elvira e Germana se enfurece. 
Diara enfrenta os fazendeiros na reunião com Dom 
Pedro.

Capítulo 41 - Sexta-feira
Peter passeia com Amália pelo jardim do convento. 
Sebastião reclama do apoio que Dom Pedro deu para 
Diara. Domitila faz insinuações sobre Anna que dei-
xam Thomas intrigado. Anna fala com Liu sobre seu 
pai. Thomas ameaça Nívea, que acaba revelando que 
Vitória é filha de Joaquim. Nívea se apavora com a 
reação de Thomas. Liu desconversa quando Anna a 
questiona sobre filhos. Ferdinando encontra a planta 
que procurava. Diara e Wolfgang ajudam pessoas es-
cravizadas fugidas da fazenda de Sebastião.

Capítulo 42 - Sábado
Joaquim comenta com Dom Pedro sobre sua conversa 
com Chalaça. Chalaça promete se vingar de Domitila. 
Peter não consegue contar para Libério quem é o pai 
de Cecília. Idalina pede a Cecília que se afaste de 
Libério. Leopoldina implora que Peter salve a vida de 
seu filho. Elvira implora que Joaquim a trate como es-
posa. Idalina se desespera ao constatar que Cecília fu-
giu de casa. Dom Pedro e Domitila se amam. Piatã ter-
mina seu compromisso com Jacira.

Capítulo 37 - Segunda-feira
Ao ver Arthur com Natasha, Carolina acusa o empresá-
rio de sabotar o concurso Garota Totalmente Demais. 
Orientado por Jacaré, Riscado se disfarça para inves-
tigar a revista Totalmente Demais. Hugo passa mal, e 
Cassandra se desespera.

Capítulo 38 - Terça-feira
Jacaré descobre que Eliza está concorrendo ao con-
curso Garota Totalmente Demais. Pietro questiona 
Carolina sobre o teste de gravidez. O chefe dos gar-
çons alerta Jonatas sobre seus serviços na festa. 
Arthur se prepara para contar a Carolina sobre seu im-
pedimento de ter filhos.

Capítulo 39 - Quarta-feira
Eliza grava um depoimento a pedido de Leila, e 
Jamaica se emociona. Florisval surpreende Jeniffer 
tentando fugir para se encontrar com Cascudo. 
Cassandra planeja sabotar Eliza, mas é Jonatas quem 
acaba consumindo a bebida. Lorena aparece na festa 
sem ser convidada. Jonatas sente os efeitos da bebi-
da que ingeriu acidentalmente.

Capítulo 40 - Quinta-feira
Rosângela pressiona Florisval a terminar o relaciona-
mento com Maristela. Com a consciência alterada pela 
bebida, Jonatas arma um escândalo na festa. Carolina 

avisa a Lili que Eliza será eliminada do concurso. Eliza 
se decepciona com Jonatas e prefere deixar a festa 
sem a companhia do amigo.

Capítulo 41 - Sexta-feira
Jonatas questiona Jamaica sobre seu comportamen-
to na festa. Fabinho e Leila fazem as pazes. Germano 
não demite Jonatas e lhe dá uma nova chance. Débora 
avisa a Cassandra que contará para todo mundo que 
foi ela quem dopou Jonatas. Por engano, Carolina as-
sume como dela o teste de gravidez de Emanuelly.

Capítulo 42 - Sábado
Carolina comemora o resultado positivo de gravi-
dez, sem saber que se trata do exame de Emanuelly. 
Carolina anuncia a eliminação de Eliza, e Débora tenta 
impedi-la. Emanuelly anuncia sua gravidez e a desistên-
cia do concurso. Eliza comemora com Arthur sua per-
manência na disputa. Carolina descobre que o resulta-
do de seu teste de gravidez foi negativo. Arthur procura 
Carolina e afirma que gostaria de cuidar da jornalista.

Capítulo 43 - Segunda-feira
Antenor escapa do acidente. Tereza Cristina tem uma 
ideia para impedir Patrícia de morar com Griselda. 
Passa-se um mês e Griselda vai morar em sua man-
são. Celeste arruma o restaurante para a inaugura-
ção. Dagmar estranha a cumplicidade entre Esther e 
Guaracy. Teodora afirma a Griselda que pedirá a guar-
da de Quinzinho. Teodora e Quinzé se beijam. Rafael 
invade o Marapendi Dreams e atropela Patrícia na fren-
te da casa de Amália.

Capítulo 44 - Terça-feira
Patrícia implora que Crô chame Griselda para ajudá-la. 
Amália afirma a Rafael que só reatará o namoro se ele 
se entregar para a polícia. Tereza Cristina e Griselda 
rezam juntas no hospital. Esther procura o marido e 
se surpreende ao encontrar Marcela em seu quar-
to. Paulo insulta a jornalista e a expulsa de sua vida. 
Quinzé pensa em Teodora. Baltazar fica com ciúmes 
de Celeste. Carolina convence Letícia a conversar com 
Juan. Rafael e Amália sofrem com o término do namo-
ro. Griselda consola Antenor. Wallace decide encerrar 
sua carreira.

Capítulo 45 - Quarta-feira
Wallace conta sua história para todos e sai ovacionado 
do octógono. Juan Guilherme beija Letícia. Pereirinha 
fica furioso ao encontrar uma pista falsa sobre o tesou-
ro e resolve exigir sua parte no acordo que fez com 
Íris. Marcela descobre o segredo de Tereza Cristina. 
Teodora não aceita se separar de Wallace. Pereirinha 
muda o visual. Patrícia dá um fora em Antenor. Griselda 
vai ao restaurante de Celeste. Dagmar termina o rela-
cionamento com Quinzé. Teodora procura Quinzé.

Capítulo 46 - Quinta-feira
Quinzé dispensa Teodora. Teodora é expulsa do ho-
tel e vai para a antiga casa de Griselda. Teodora tenta 
convencer Quinzé a deixá-la ficar em sua antiga casa. 
Pedro Jorge reclama dos avós para Danielle. Letícia 
diz a Juan Guilherme que ainda não descobriu quem 
tentou unir os dois. Griselda não gosta de saber que 
Teodora, Pereirinha e Enzo estão morando juntos. 
Rafael promete pensar na proposta de Amália. Marcela 
enfrenta Esther.

Capítulo 47 - Sexta-feira
Antenor se declara para Patrícia, mas ela o despre-
za. Quinzé aconselha o irmão a se afastar de Patrícia, 
e Griselda proíbe a entrada de Antenor em sua casa. 
Amália cuida de Griselda. Guaracy avisa a Paulo 
que Esther passou mal, mas ele não dá atenção. 
Pereirinha pede para Ferdinand liberar sua entrada no 
Marapendi Dreams. Griselda se surpreende ao encon-
trar Pereirinha e Teodora em sua sala.

Capítulo 48 - Sábado
Griselda e Quinzé expulsam Pereirinha e Teodora. 
Paulo não gosta de ver Esther com Guaracy. Baltazar 
liga para casa à procura de Solange, e Celeste se pre-
ocupa. Antenor pede um carro para Griselda. Griselda 
acredita que Guaracy esteja namorando. Marcela é 
atingida por um tiro ao tentar deixar o carro de Tereza 
Cristina.

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