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Jogo dos Sete Erros: 1-prego da cerca à esquerda; 2-cabeça do porquinho; 3-nariz da porca; 
4-poste da cerca ao centro; 5-coxa da porca; 6-rabo da porca; 7-nuvem à direita.

jogo dos sete erros

Capítulo 79 - Segunda-feira
Iná e Lorena convencem Laude-
lino a ir ao médico. Eva dei-
xa Ana e Rodrigo sozinhos em 
casa. Marcos fala para Dora que 

Vitória quer humilhá-lo na frente de Sofia. Nanda comenta 
com Rodrigo que Eva quer aproximá-lo de Ana para prejudicar 
Manuela. Manuela pergunta a Ana o que ela sente por Rodrigo.

Capítulo 80 - Terça-feira
Ana diz para Manu que Rodrigo foi uma paixão, mas que é 
parte do passado dela. O médico avisa a Laudelino que ele 
tem um tumor e precisa de operação. Olívia pede para Dora 
fazer um quarto para ela. Manuela pergunta a Rodrigo se ele 
ainda sente alguma coisa por Ana.

Capítulo 81 - Quarta-feira
Rodrigo afirma a Manu que a ama e que quer ficar com ela. 
Celina aconselha Lúcio a não se envolver demais com Ana. 
Alice pede para Cícero arrumar um emprego para Renato. 
Eva vê Rodrigo entrar em seu prédio e chama Manuela para 
ir à sua casa. Ana e Rodrigo se beijam. Manuela e Eva che-
gam ao apartamento e flagram os dois.

Capítulo 82 - Quinta-feira
Manuela se recusa a falar com Rodrigo e deixa sua casa. 
Vitória avisa a Marcos que Bárbara passará as férias de ja-
neiro com ele. Rodrigo tenta disfarçar o sofrimento na fren-
te de Júlia. Dora fica tensa com a chegada de Marcos e 
Bárbara. Ana chega à casa de Iná e pede para conversar 
com Manuela.

Capítulo 83 - Sexta-feira
Manuela se recusa a falar com Ana, e Iná se penaliza com a 
situação das duas irmãs. Olívia reclama com Dora do con-
vívio com Sofia e Bárbara. Manuela fala para Rodrigo que 
não abandonará Júlia. Lorena descobre que Laudelino está 
doente. Júlia pergunta a Manuela se ela vai se separar de 
Rodrigo. 

Capítulo 84 - Sábado
Rodrigo conversa com Júlia sobre a separação. Lúcio con-
fessa a Ana que está muito envolvido com ela. Iná diz para 
Wilson dançar com Moema. Ana deixa um recado na secre-
tária de Manuela. Ela ouve a mensagem, mas a apaga em 
seguida. Rodrigo envia um e-mail para Manuela, que lê e 
ignora.

Capítulo 61 - Segunda-feira
Úrsula finge aceitar o namo-
ro de Téo e Luna/Fiona. Kyra 
assume sua paixão por Alan. 
Marlene comenta com Mário que 

Verônica saiu do hospital direto para a penitenciaria. Graziela 
se abre com Alan e explica arrependimento por não ter se 
acertado com Alexia. Kyra entrega a Alexia a carta exigida 
por Renatinha. Alexia, Kyra e Luna discutem. Ermelinda e 
Zezinho se surpreendem ao ver o estado da casa após a bri-
ga das três.
 
Capítulo 62 - Terça-feira
Zezinho desconfia que Alexia, Luna e Kyra estejam escon-
dendo algo importante. Micaela resolve adiantar a viagem 
para os Estados Unidos e nomeia Bruno como gerente de 
seu restaurante. Micaela se despede de Bruno, e os dois 
se beijam. Kyra/Cleyde pede a Alan que não se ausente de 
casa por causa dela. Alexia conclui que o término do na-
moro é a única solução para que Zezinho não atrapalhe a 
investigação.
 

Capítulo 63 - Quarta-feira
Alexia mente para Zezinho e diz que o traiu para ele aceitar o 
término do namoro. Junior desconfia de que Alexia/Josimara 
esteja mentindo para ajudar Renatinha a conquistar o empre-
sário. Alexia sofre pelo rompimento com Zezinho. Júlia che-
ga a cidade e Hugo não gosta da presença da sobrinha em 

sua casa. Kyra provoca um incidente no restaurante para evi-
tar que Rafael beije Renatinha. Rafael pensa ter tido uma vi-
são de Kyra no local e Renatinha fica apavorada ao notar a 
presença da rival.

Capítulo 64 - Quinta-feira
Renatinha despista Rafael, para dar tempo de Kyra fugir. 
Marlene convence Bruno a deixar Gael trabalhar no restau-
rante. Luna fica tensa quando Téo revela que deseja conhe-
cer Ermelinda e sugere um jantar com a suposta mãe da 
namorada. Alexia fica furiosa ao ver pela janela Bel se aproxi-
mando de Zezinho para beijá-lo.
 
Capítulo 65 - Sexta-feira
Alexia/Josimara ameaça agredir Bel. Agnes escuta Junior con-
tar para Bia sobre a carta psicografada de Kyra. Júlia perce-
be que Hugo não aprova a intenção de Helena de hospedá
-la em sua casa. Marlene entrega para Mário o endereço de 
Helena. Gabi percebe que Alejandro ainda é apaixonado por 
Luna. Úrsula investiga a formação profissional de Luna/Fiona. 
Zezinho avisa a Alexia que eles precisam ter uma conversa 
séria.
 
Capítulo 66 - Sábado
Zezinho pede informações sobre o novo namorado de 
Alexia. Dionice alerta Isaac sobre o estado de saúde de Bia. 
Alejandro leva Mário para ver a casa de Helena, e o impede 
de abordar Hugo. Alexia se sensibiliza com Renzo quando 
ele descreve para Agnes seu desejo de ajudar crianças ca-
rentes através da Fundação. Luna pede um carro pelo apli-
cativo e fica surpresa ao perceber que Alejandro é o moto-
rista do veículo.

Capítulo 43 - Segunda-feira
José Alfredo aprecia a foto do 
Monte Roraima. Antoninho agra-
dece a Xana pela festa. Maria 
Ísis vai à casa de seus pais. João 

Lucas decide seguir Maria Ísis. Cora faz mais uma colagem 
em seu álbum de recortes. Severo faz o exame de DNA e avi-
sa a Cora. Maria Ísis é hostil com João Lucas. Ismael pede 
para falar com José Alfredo, mas é barrado na entrada da joa-
lheria. Ismael entrega o anel de esmeralda para José Alfredo.
 
Capítulo 44 - Terça-feira
José Alfredo se surpreende com o pedido que Ismael faz por 
ter devolvido o anel. Maria Marta observa o diamante rosa. 
Fernando implora que Cora o ajude a reatar com Cristina. 
Pietro avisa a Ismael que a matéria sobre ele foi divulgada. 
Maria Marta se enfurece com Danielle ao ouvi-la dizer que 
deixará a mansão com José Pedro.
 
Capítulo 45 - Quarta-feira
Maria Marta enfrenta Danielle e José Pedro convence a es-
posa a permanecer na mansão. Fernando observa Cristina e 
Vicente juntos. José Pedro pensa em Amanda. José Alfredo 
se lembra de Sebastião. Tuane fala para Jurema que vai ten-
tar passar um tempo com Victor. Cora atormenta Cristina por 
causa de Vicente. Fernando vai atrás de Vicente.
 

Capítulo 46 - Quinta-feira
Ismael aborda Vicente, e Fernando desiste de se aproximar 
do cozinheiro. Tuane discute com Elivaldo. Salvador fica ani-
mado com a visita de Orville. Magnólia e Severo chegam à 
casa de Ísis, depois que José Alfredo vai embora. Cláudio vê 
um fotógrafo perto de sua casa. Marta chega à casa de Ísis e 
se convida para almoçar com a família dela.
 
Capítulo 47 - Sexta-feira
José Alfredo ameaça confiscar os bens de João Lucas caso 
ele não comece a trabalhar. Naná e Xana percebem o inte-
resse de Antoninho em Jurema. Téo manda Érika investigar a 
história de Ismael. Tuane afirma a Xana e Naná que consegui-
rá ficar com Victor. Marta incentiva João Lucas a visitar Ísis. 
Ismael inventa uma desculpa para não falar com Érika. João 
Lucas vai à casa de Ísis.
 
Capítulo 48 - Sábado
Ísis e João Lucas se beijam. Érika consegue gravar a his-
tória de Lorraine e Ismael sem ser percebida. Fernando vê 
Cristina e Vicente juntos e se enfurece. Leonardo conhece 
Amanda, que sugere que o rapaz trabalhe para ela como mo-
delo. Salvador se lembra de sua namorada e começa a pin-
tar. José Alfredo encontra Ismael e lhe oferece um emprego. 
João Lucas leva um fora de Maria Ísis. João Lucas decide 
aceitar o emprego na Império e Maria Marta se irrita.

Atenção: os resumos dos capítulos estão sujeitos a mu-
danças em função da edição das novelas e podem não 
ser enviados pela emissora.
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PARA NÃO DESISTIR DO 
AMOR de Matheus Rocha (Edi
tora Planeta). Matheus Rocha 
nasceu em 1991 em Feira de 
Santana, na Bahia. Graduou
se em Comunicação Social, com 
habilitação em Jornalismo. 
Em 2012, reuniu seus textos 
de amor na internet e fundou 
o Neologismo, que inicialmen
te foi um Tumblr, depois fanpa
ge do Facebook, blog e hoje pas
seia também pelo Instagram e 
pelo Twitter, reunindo mais de 1 
milhão de seguidores. Matheus 
fala sobre amor, mas também 
amizade, sonhos e vida. Ele pu
blicou, fora da Planeta, os li
vros: No meio do caminho ti
nha um amor e Muito amor, por 
favor (coletânea). Na Planeta, 
seus livros são sucesso de ven
das: Pressa de ser feliz, Não me 
julgue pela capa e O cuidador de 
pássaros, este último um conto 
digital publicado durante a pan
demia de 2020. Link para com
pra: https://www.amazon.com.
br/dp/6555353333

O mais eficiente veículo  
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