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- Imóveis

O Espírito Santo está em todas as Mensagens, não existe o
confronto quando se compreende a doutrina que envolve a
Ciência, a Filosofia e a Religião.
Quando os Testamentos
dão o recado, o Evangelho ensina, a Bíblia acompanha e aquele atual poder Ecumênico diz a
que vieram os pastores pregar
na Terra da Promissão.
Assim, vamos nós juntos
apóstolos que servem de orientação aos mortais.
“Estejamos
certos,
diante da Providência Divina, que
possuímos
infinitas possibilidades de
reajuste, aprimoramento, ação
e ascensão e que depende tão
somente de nós melhorar ou
agravar, iluminar ou obscurecer
as nossas situações a caminho”
André Luiz
Segundo os escritos o
Espírito mostra como se vai
embalar a Alma no milênio em
questão. O progresso chegado,
o homem aprendendo. Cada dia
que passo, vou cada vez melhor.
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Capítulo 97 - Segunda-feira
Ester conta a Cassiano sobre a ameaça que Alberto fez a Samuca, e
diz que se sente refém do ex-marido. Cassiano resolve tirar Samuca
da casa de Alberto. Dionísio avisa a
Guiomar que demitiu Doralice por acreditar que ela tenha roubado seu relógio. Ester confronta Dionísio, acusa-o de covarde e ladrão, e comunica que foi ela quem pegou o relógio que pertence a sua família.

Se você vive assim
Com sua opinião
Vai até o fim
Dos séculos à consumação.
Vamos unidos viver
Como todos irmãos
Sabendo Alvorecer
Dando-nos as mãos.
Na vida não se pode regatear; cada um recebe o que condiz com a sua mente.
Amigo, desperta e vive,
Na terra a vida é batalha
em que o maior vencedor
É aquele que mais trabalha.

Capítulo 99 - Quarta-feira
Ester enfrenta Alberto e diz ao ex-marido que espera que Dionísio
não saia impune pelo fez contra sua família. Bibiana desconfia de
que Marizé esconde algo da família. Taís rompe com Mantovani.
Samuca planeja um encontro de Cassiano com Ester. Cassiano
beija Ester. Dionísio avisa a Alberto que ele precisa calar Samuel
definitivamente. Alberto vai até a casa de Samuel e avisa que
Dionísio quer falar com ele.

Sigamos desassombrados,
A luz do Consolador,
A luta de cada dia
É a nossa Vinha de Amor.
Viajando pelo espaço
Tudo e todos pelo Tempo
É o melhor que faço
Construindo o próprio Evento.

Capítulo 100 - Quinta-feira
Samuel deixa uma mensagem gravada no celular de Ester avisando que se encontrará com Dionísio. Paçoquinha beija Marinalva.
Carol e Lino ficam juntos. Ester simula se desculpar com Dionísio.
Doralice se refugia em um monastério. Lino e Carol vão à Feira de
São Cristóvão a procura de Maria Adília.

Saudades, Recordação
Do mal sofrer, bem sofrer,
Alegra-se o coração
Enriquecendo o viver.
IRMÃ LÚCIA

Em nome da água que tudo permeia, da
terra que tudo forma, do ar que tudo clareia, do fogo que transforma, que eu alcance sem demora o que mais desejo agora...
Sei que vou ganhar muito mais, muito dinheiro, que nem eu mesmo saberei contar.
Amém. Publique imediatamente, que sua
graça será alcançada.
D.M.

Visite nosso site:

www.gazetazn.com.br

Capítulo 101 - Sexta-feira
Ester conta para Cassiano a história que Dionísio inventou para
justificar por que estava com as joias de sua família. Lipe e Marizé
contam a Donato e Bibiana sobre a hostilidade de Mateus. Carol
incentiva Lino a tocar sanfona na Feira de São Cristóvão. Maria
Adília se emociona com a apresentação de Lino.
Capítulo 102 - Sábado
Dionísio oferece a Hélio o cargo de vice-presidente da empresa,
em troca de um favor. Carol combina com Lino de voltar à Feira de
São Cristóvão no dia seguinte para continuar a procura por Maria
Adília. Cassiano sofre um acidente ao explorar a mina com Duque.
Yvete avisa a Alberto sobre o desabamento na mina de Duque.
Maria Adília fica emocionada ao descobrir que Lino é seu filho.

ORAÇÃO PARA
GANHAR DINHEIRO

Agradeço ao Senhor Jesus Cristo
por graça alcançada.
D.M.

Capítulo 98 - Terça-feira
Dionísio passa mal e Alberto pede socorro a Guiomar. Ester conta
para Samuel e Lindaura sobre a discussão que teve com Dionísio.
Guiomar leva Dionísio para o hospital. Samuel confessa à filha
que não sabe o que fazer para se defender de Dionísio. Samuca
entrega a Cassiano a carta de amor que Ester lhe escreveu. Lino
viaja para o Rio de Janeiro com Carol, em busca de Maria Adília.
Alberto culpa Ester pela internação de Dionísio.

Capítulo 61 - Segunda-feira
Giovanni pede a Bruna que mantenha sigilo sobre o ataque que sofreu. Leonora, Rebeca e Dinalda
vão a uma festa de subcelebridades. Bruna fala mal de Camila para
Giovanni. Leonora fica chateada quando Rebeca é confundida
com uma atriz e consegue acesso ao camarote vip durante a festa. Márcia avisa a Carol que precisa reportar ao Conselho Tutelar
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"(?) Assim", sucesso da banda Pensar detidamente
(sobre algo)
As de Jesus, na Cruz, mineira
Jota
(?) de ensaio, reciteriam sido "Tudo
Quest
piente laboratorial
está consumado!"

Dificuldade
de quem é
pego em
flagrante
Ao (?):
à toa
Qualidade
vocal

Os
produtos
que concorrem
com os
nacionais
Divisão de
lojas de
departamentos
"Pré", em
TPM
(?) de
argan,
cosmético
capilar

Eram mostrados no quadro "Falha
Nossa", do "Video Show" (TV)
Isto é
Realçam o sabor
(abrev.)
dos alimentos

(?) Gandelman,
saxofonista

Imposto sobre os produtos industrializados
Apelido do Quico,
de "Chaves" (TV)

Chover
fino (NE)
Boneca
de pano
do "Sítio"
(Lit.)
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Letra do
infinitivo
verbal
Significado do
gesto do
renuente

Traje
civil dos
antigos
romanos
Provocação
poética dirigida ao
repentista
X-(?): hambúrguer
com ovo (ingl.)
"Alea jacta (?)", suposta frase de César

Cacofonia de "Ele
vem sem ninguém"
Ave presente no
brasão da Austrália

(?)
abaixo:
desmoronar

"Quem (?)
Ser um
Milionário?", filme

Símbolo
de Celsius
(Metrol.)

Penduricalho

Clínica
para tratamentos
estéticos

O ator
principal
da novela
(TV)

Instância
psíquica
ligada à
realidade

A carreira
eclesiástica

3/egg — emu — est. 8/berloque.
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Capítulo 63 - Quarta-feira
Fedora fica transtornada com o sumiço de Estelinha nas redes sociais e com a perda de seguidores. Adônis oferece beijar Shirlei
para ela não revelar suas mentiras para a família dele. Tancinha incentiva Francesca e Shirlei a irem à festa de despedida de Apolo.
Francesca se interessa por Rodrigo. Rebeca fica surpresa ao ver
Aparício como garçom em seu jantar com Agilson. Adônis fica
nervoso ao ver Guto no coquetel de Apolo.
Capítulo 64 - Quinta-feira
Adônis finge estar passando mal. Beto observa a festa de Apolo
de longe para garantir que o piloto assine o contrato e fique distante de Tancinha. Beto se assusta ao ver Tancinha entrando com
Tito na festa de Apolo. Guto desconfia de Adônis e resolve segui
-lo. Dinalda pergunta a Rebeca se ela esqueceu o faxineiro, sem
perceber que Agilson está com a arquiteta. Giovanni e Camila se
encontram no cinema.
Capítulo 65 - Sexta-feira
Apolo desiste do contrato e Beto se desespera. Enéas chama
Giovanni de terrorista no cinema e causa pânico ao redor. Agilson
conta a Aparício que Rebeca sente desprezo por ele. Penélope e
Leonora não deixam Rebeca demitir Dinalda. Adônis perde todo
o dinheiro que roubou de Nair no jogo. O psiquiatra diz a Aparício
que Fedora tem um quadro agudo de dependência virtual. Apolo
sugere a Tancinha que os dois se casem na vila.
Capítulo 66 - Sábado
Aparício fica feliz por Giovanni aceitar o emprego no Grand
Bazzar. Camila confessa a Ariovaldo que ainda gosta de Giovanni.
Shirlei escuta Jéssica falando mal dela para Felipe. Felipe e Shirlei
se animam ao ouvir do médico que o problema da perna pode ser
corrigido. Dinamite tenta convencer Leozinho a matar Fedora, enquanto ela estiver internada. Giovanni confessa a Bruna que aceitou o emprego para investigar Aparício e provar sua inocência.
Francesca se surpreende ao saber que o filho está trabalhando
no Grand Bazzar.
Capítulo 79 - Segunda-feira
Ivana conhece Tereza Brant e se
identifica com sua história. Biga sugere que Nonato faça seu show no
Balada Jeiza. Bibi revela a Aurora
que Rubinho queria que ela alugasse

um galpão perto do presídio. Abel fica nervoso quando o filho
conta que convidou Mere para o arraial de Nazaré. Zeca discute
com Ritinha e lembra da profecia do índio. Dantas desconfia do
comportamento de Mira ao telefone. Eugênio assume seu romance com Irene. Batoré procura Bibi.
Capítulo 80 - Terça-feira
Rubinho foge da prisão. Dantas fala com Shirley sobre sua desconfiança com Mira. Cibele consegue um kit para fazer o exame
de DNA. Irene exige que Mira continue no escritório de Eugênio.
Jeiza acerta com Alan sua ida a uma comunidade para um projeto social. Silvana não se intimida com as ameaças de Irene.
Ritinha avisa a Ruy que irá embora com seu filho se Cibele chegar perto dele novamente. Ivana confidencia a Simone que pode
ser transsexual.
Capítulo 81 - Quarta-feira
Ivana explica sua desconfiança para Simone. Ruy pede que Joyce
não receba mais Cibele em casa. Cibele afirma a Shirley que afastará Ritinha de Ruy. Mira avisa a Irene que Dantas pegou o seu
currículo. Selma vai à casa de Bibi. Silvana rouba uma folha de
cheque do marido. Eurico avisa Silvana que Eugênio irá com Irene
à casa de Dantas. Jeiza não gosta de encontrar Caio, e Alan implica com a aluna. Dantas questiona Caio sobre Mira. Abel e Mere
se encontram no arraial de Nazaré.
Capítulo 82 - Quinta-feira
Abel tenta fugir de Mere. Ivana se reconhece com as roupas de
Ruy. Zeca procura Abel, e Mere se apresenta como sua mãe.
Silvana treina a assinatura de Eurico. Ivana apresenta Tê para
Simone. Aurora não aceita dinheiro de Bibi. Joyce vê Eugênio
com Irene. Silvana mostra a Dita o dinheiro que pegou no banco.
Ritinha pretende fazer exame de DNA em Ruyzinho e pede ajuda
a Bibi. Garcia chega à casa de Heleninha, e Yuri fica assustado.
Capítulo 83 - Sexta-feira
Yuri chama a polícia para denunciar a invasão em sua casa.
Ritinha revela a Bibi que Ruyzinho é filho de Zeca. Heleninha se
desespera com a chegada de seu pai e tenta encontrar Caio.
Dita inventa uma desculpa para justificar a ausência de Silvana,
e Eurico se preocupa com a esposa. Caio encontra Bibi e fala sobre Rubinho. Eurico descobre que retiraram dinheiro de sua conta. Abel reclama de Zeca tentar se aproximar de Mere. Jeiza vê
Rubinho em um assalto a um caminhão.
Capítulo 84 - Sábado
Rubinho volta para casa e recebe o apoio de Bibi. Garcia fala sobre o crime do qual foi testemunha para Junqueira. Jeiza arma
com os policiais uma invasão ao Morro do Beco. Elvira pede
ajuda a Silvana para encontrar a mulher que matou o seu marido. Edinalva conta a Ritinha sobre a mãe de Zeca. Elvira relata a
Silvana como Gomez faleceu. Ritinha afirma a Marilda que importunará Zeca até ele assinar o divórcio. Zeca briga com Jeiza ao
saber de sua viagem. Silvana fala a Dita que desviará dinheiro da
conta que Eurico tem no exterior. Caio comunica a Eugênio que
Garcia voltou, e Irene desmaia.
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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Capítulo 62 - Terça-feira
Aparício insiste que Giovanni aceite trabalhar no Grand Bazzar, e
o rapaz desconfia de suas intenções. Jéssica descobre que Felipe
pretende contratar um ortopedista para Shirlei e briga com o namorado. Giovanni diz a Shirlei que irá trabalhar no Grand Bazzar
para investigar o desaparecimento de Guido e descobrir quem
o incriminou pela explosão do depósito. Adriana avisa a Apolo
que ele embarcará no dia seguinte para Miami. Enéas pergunta a Aparício se ele não tem receio de que Rebeca se interesse por Agilson. Shirlei ouve quando Adônis mente para Guto sobre sua situação financeira e conclui que o irmão de Apolo é um
mentiroso.
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que ela e os irmãos estão em situação de risco. Jéssica estranha
o comportamento de Felipe.
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Jogo dos Sete Erros: 1-corda à esquerda; 2-nariz; 3-fivela do cinto; 4-tapa olho; 5-chapéu; 6-botão na manga da
camisa; 7-nuvem à direita.

Viajando pelo Espaço

