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Capítulo 31 - Segunda-feira
Cassiano diz para Alberto que quer conver-
sar sobre Samuca. Alberto fica incomodado 
diante da relação cada vez mais próxima en-
tre Cassiano e as crianças. Dionísio expulsa 
Candinho de sua casa. Veridiana ameaça con-
tar sobre o passado de Dionísio, caso ele des-
trate Candinho novamente. Ester leva Samuca 
para ver Chico e Olívia, e encontra Cassiano.

Capítulo 32 - Terça-feira
Cassiano comenta que Samuca deve estar pre-
parado para saber que ele é seu pai. Yvete se 
aproxima de Duque para conseguir informa-
ções sobre ele. Carol incentiva Natália a se 
relacionar com Juliano. Taís e Hélio se bei-
jam. Veridiana esconde de Candinho a identi-
dade de seu pai. Ester revela a Cassiano que 
pedirá o divórcio. Alberto pergunta por Ester a 
Dionísio.

Capítulo 33 - Quarta-feira
Dionísio provoca Alberto, insinuando que Ester 
pode estar com Cassiano. Veridiana mente 
para Candinho e diz a ele que seu pai morreu. 
Hélio pede a Yvete para descobrir a verdade 
sobre Duque. Samuca diz a Ester que não quer 
se encontrar com Cassiano. Guiomar chega em 
Vila dos Ventos. Samuca despreza Cassiano, 
dizendo que ele o abandonou.
 
Capítulo 34 - Quinta-feira
Cassiano diz a Ester que conseguirá fazer com 
que Samuca o aceite. Natália se esforça para 
não ceder à atração que sente por Juliano. 

Bibiana desconfia que Juliano está apaixona-
do. Carol se oferece para ajudar Juliano a con-
quistar sua mãe. Dionísio diz a Alberto que sua 
mãe está de volta e os dois discutem. Candinho 
convence Samuca a aceitar Cassiano como 
pai. Samuca chama Cassiano de pai.

Capítulo 35 - Sexta-feira
Ciro, Amadeu e Rodrigo se oferecem para aju-
dar Cassiano a denunciar Dom Rafael. Yvete 
conta a Duque que a mina de tungstênio do 
Grupo Albuquerque está à venda. Duque ten-
ta convencer Cassiano a esquecer tudo o que 
aconteceu no Caribe. Hélio orienta Yvete a não 
contar para Alberto que Duque mostrou interes-
se em comprar a mina. Guiomar se sente ma-
goada com o desprezo de Alberto.
 
Capítulo 36 - Sábado
Alberto pede para Guiomar ir embora de sua 
casa. Ester tenta conter Alberto, que demonstra 
a revolta que sente pela mãe. Taís conta para 
Hélio sobre a intenção de Cassiano de denun-
ciar Dom Rafael e Alberto. Ciro pede Mila em 
namoro. Alberto surpreende Samuel na suíte 
de Dionísio.

Capítulo 163 - Segunda-feira
Florisval e Rosângela se casam. Gilda promo-
ve uma festa de despedida para Eliza no Flor 
do Lácio e avisa à filha que Dayse e Carlinhos 
dormirão com ela na casa de Hugo. Rosângela 
se sente culpada por mentir para os filhos. 
Carolina revela a Arthur que Gabriel é soropo-
sitivo. Rosângela esquece a panela no fogo e 
causa um incêndio. Florisval e Rosângela se 
desesperam. Arthur e Carolina se despedem.

Capítulo 164 - Terça-feira
Leila diz a Rafael que não terá romance entre 
eles. Jonatas vai até a casa de Eliza para fa-
zer uma surpresa. Jonatas é levado para o hos-
pital desacordado. Rosângela culpa Eliza pelo 
esfaqueamento de Jonatas. Rosângela é hostil 
com Eliza, e Germano consola a filha. Dino des-
cobre que Peçanha também foi preso. Fabinho 
perdoa Cassandra. O médico afirma que a 
situa ção de Jonatas é grave.

Capítulo 165 - Quarta-feira
Eliza decide doar seu fígado para salvar 
Jonatas. Rosângela se surpreende com a atitu-
de de Eliza. Gilda se preocupa com a cirurgia de 
Eliza. Arthur vê Eliza se declarar para Jonatas. 
Rosângela visita Jonatas. Jonatas acorda da ci-
rurgia, e Rosângela revela que Eliza salvou sua 
vida. Arthur adia a viagem para Paris. Stelinha 
e Maurice embarcam para Paris. Gilda enfren-
ta Dino na cadeia. Leila visita Jonatas no hos-
pital. Eliza, Carolina e Rafael aguardam o início 
da audiência. 

Capítulo 166 - Quinta-feira
Rafael e Carolina são condenados na justiça e 
cumprem o serviço comunitário. Eliza mostra 
sua cicatriz para Arthur. Arthur pede para con-
versar com Jonatas antes da viagem. Jeniffer e 
Bola cantam no churrasco de Maristela. Eliza se 
preocupa com o atraso de Arthur. Jonatas sur-
preende Eliza no aeroporto e viaja para Paris 
com a amada. Eliza faz sessão de fotos em 
Paris. Hugo ajuda Carlinhos com o dever de 
casa. Carolina e Dorinha curtem a praia com a 
família. Carolina leva um susto na praia.
 
Capítulo 167 - Sexta-feira
Arthur revela a Carolina que desistiu da viagem. 
Lili e Germano descobrem o sexo do bebê. Lu 
se emociona com exposição de Jamaica em 
sua homenagem. Cassandra posa para fotos. 
Montanha faz discurso na formatura dos alu-
nos. Lili e Germano curtem o filho recém-nas-
cido. Fedora intercepta Carolina na rua e se 
oferece para ser capa da revista ‘Totalmente 
Demais’. Eliza e Jonatas conhecem a cantora 
Gabrielle Aplin e celebram o amor em Paris.
 
Capítulo 168 - Sábado
Reprise do último capítulo

 

 
Capítulo 13 - Segunda-feira
Zeca conta para Nazaré como perdeu seu ca-
minhão e fica incomodado com a presença de 
Jeiza. Ruy se enfurece por não conseguir falar 
com Marilda. Ruy não resiste a Ritinha. Simone 
critica Ivana por querer esconder seu corpo. 
Zeca sai de casa e reage ao ver Jeiza. Eugênio 
repreende Ruy por seu comportamento na em-
presa. Zeca agride Ruy.
 
Capítulo 14 - Terça-feira
Jeiza desarma o segurança da empresa, que 
ataca Zeca para defender Ruy. A policial con-
vence Amaro a não levar o caso para a dele-
gacia e tenta acalmar Zeca. Joyce reclama da 
nova carreira de Eugênio. Jeiza se esforça para 
fazer as pazes com Vitor. 
Joyce implica com Ivana por 
causa de suas roupas. Irene 
deixa cair um objeto no es-
critório de Eugênio, inten-
cionalmente. Bibi, Aurora e 
Dedé chegam ao restauran-
te onde Rubinho trabalha. 
Ritinha conta para Ruy que 
está grávida.

Capítulo 15 - Quarta-feira
Ruy se desespera com a 
notícia e tenta convencer 
Ritinha a interromper sua 
gravidez. Cândida convida 
Abel e Nazaré para a festa de 
aniversário de Vitor. Ritinha 
garante a Marilda que Ruy fará tudo o que ela 
quiser. Edinalva aparece na casa de Nazaré à 
procura de Ritinha e briga com Abel. Ruy discu-
te com Cibele. Dantas questiona Ruy sobre as 
passagens compradas por ele de Belém para o 
Rio de Janeiro. Irene ameaça Silvana para não 
se afastar de Eugênio. Ivana se observa em 
frente ao espelho.
 
Capítulo 16 - Quinta-feira
Zeca consegue um emprego e Jeiza comemo-
ra. Jeiza expulsa Vitor de sua casa. Zu obri-
ga Ruy a compartilhar seu problema com ela. 
Nazaré conta para Zeca que Edinalva apare-
ceu. Silvana conta para Dita sobre a ameaça de 

Irene e afirma que deixará de jogar. Ivana con-
versa com Zu sobre sua sexualidade e decide 
ligar para Cláudio. Jeiza indica uma advogada 
para Zeca anular seu casamento com Ritinha. 
Shirley pede para Dantas esquecer a supos-
ta traição de Ruy. Ivana e Cláudio se beijam. 
Cibele ouve ligação de Ritinha para Amaro e o 
questiona sobre a moça.
 
Capítulo 17 - Sexta-feira
Jeiza incentiva Zeca a pedir indenização para 
Ritinha. Cláudio confidencia a Ivana seus pro-
blemas familiares. Bibi avisa ao marido que ele 
pode voltar para a faculdade. Caio se incomoda 
com os elogios que Junqueira faz a Rubinho. 
Irene convida Eugênio para conhecer seu apar-
tamento. Dantas descobre para quem Ruy 
comprou a passagem de avião de Belém para 
o Rio de Janeiro. Caio se incomoda com o ro-
mantismo de Rubinho e Bibi. Dantas questiona 
Ruy sobre Ritinha.

Capítulo 18 - Sábado
Dantas dá um ultimato em Ruy. Caio finge um 
mal-estar para não assistir à queima de fogos 
para Bibi e é rude com Leila. Silvana quase 
bate no ônibus que Zeca dirige e os dois discu-
tem. Amaro se preocupa ao saber que Cibele 
foi para sua casa de praia. Silvana pede para 
Nonato não contar para Eurico o que aconte-
ceu com ela. Simone marca uma sessão de te-
rapia para Ivana. Cibele encontra Ritinha.

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