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Há uma muralha
entre você e
a felicidade?
Pois Deus quer 
derrubá-la. 
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Secreção
hepática,
alcalina e
amarga

Postura
exigida de
políticos
eleitos

Resultados
de sub-
trações
(Mat.)

(?) Mahal, 
monumen-
to indiano

Objetos
usados na
prática do 
badminton

Prenome
do ex-pre-

sidente
boliviano

(?) Wat-
son, atriz
de "Harry

Potter"

(?)-bumbá,
festa de
Parintins

(AM)

Tel (?),
centro
cultural 
de Israel

Lateral do
Santos

em 2020
(fut.)

Eliakim
Araújo,

locutor de
telejornal

Dado
pessoal na
entrevista 
de emprego

Autarquia 
que regula
os planos
de saúde

Bases do
Direito

consue-
tudinário

(?)
Connery: o
primeiro

007 (Cin.)

Objeto de 
negocia-
ção da

pecuária

Estilo
musical 

da banda
NX Zero

"Deus não
dá (?) à
cobra"
(dito)

A elétrica
é medida
em ohms

(Fís.)

(?) Juan, sedutor
espanhol que inspirou
pintores e escritores

(?) para si: julgar

Escabiose
(Med.)
Sovinas
(pop.)

Item do
filatelista

Césio
(símbolo)

Cássia
Eller,

cantora
Despencar

Otávio Au-
gusto, ator
Microfone
(abrev.)

Marca do
Metralha

1313 (HQ)
Sedutor

Viver, em
inglês

A roupa 
de grife

Perceber
pela visão
Sujeira do
banheiro

Centro ae-
ronáutico
Brado de
cocheiros

Anúncio
chamativo
(?)-novo:
Réveillon

Registro 
de reunião
Agastada

(fig.)

Negro, em
francês
A índole

dos vilões

Mudança
de preços
(?) Leão,
cantora

Antecede a rescisão do
contrato de trabalho

Processo que definiu Edson 
Fachin como responsável pela

Lava Jato
no STF

Hospedam versões
virtuais de firmas

Doença da (?): pode
afetar mergulhadores

Afastar
(hipótese)
"Nenhuma",
em NRA

SDD
DIFERENÇAS

PETECASEVO
SELOCTAIR
CSREAJUSTE

ONOIRBOI
EMMAATAPO

PARAALARDE

RAZARVER
EAENLIVE

ESTADOCIVIL
SARNAAMOA

PÃESDUROST
DONASAEMO

TEROCAIR
RESISTENCIA

3/ans — don — mic — taj. 4/live — noir — sean. 5/sites.
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7-pé esquerdo.

passatempo
turma da mata

tatá & cia

rua paraíso

jogo dos sete erros

Capítulo 25 - Segunda-feira
Cândida afirma a Pilar, Samuel e Olu que Abena 
e Baltazar estão mortos. Pedro decide deixar a 
casa de Tonico antes do tempo. Pedro escre-
ve para Luísa, que confessa a Samuel que sen-
te falta do imperador. Clemência desconfia de 
Quinzinho, Lupita, Licurgo e Germana. Nonarica 
desiste do casamento com Nélio, que comemo-
ra. Pilar sente ciúmes da amizade entre Samuel e 
Luísa. Guebo promete vingar a morte de sua fa-
mília. Tonico descobre o paradeiro de Pilar.
 
Capítulo 26 - Terça-feira
Dolores nota que perdeu a carta de Pilar. Samuel 
diz a Pilar que Guebo não quer morar com eles. 
Tonico arma para Pilar e convida Eudoro e Dolores 
para sua posse no Rio de Janeiro. Batista e Lota 
armam e conseguem o direito às terras invadidas. 
Pilar faz o parto de Clemência, que dá à luz gême-
os. Pedro e Teresa voltam ao Rio de Janeiro. Pedro 
procura Luísa.
 
Capítulo 27 - Quarta-feira
Pedro insiste para reatar com Luísa. Pilar comemo-
ra o parto dos gêmeos. Clemência sofre para cui-
dar dos bebês. Tonico, Eudoro e Dolores partem 
para o Rio de Janeiro. Teresa comenta com Pilar 
sobre a chegada de Tonico à capital. Teresa son-
da Luísa sobre sua correspondência com Pedro. 
Luísa deduz que Teresa usou Mariquinha para se-
pará-la de Pedro. Luísa se declara para Pedro.
 
Capítulo 28 - Quinta-feira
Pedro e Luísa se amam. Pedro confessa a Teresa 
que está apaixonado por Luísa. Zayla garante 

a Cândida que o casamento de Pilar e Samuel 
não ocorrerá. Teresa procura Luísa, e Pedro as 
observa juntas. Lota e Batista chegam ao Rio de 
Janeiro, e Tonico exige que Nélio afaste a família 
de sua casa. Pedro e Luísa se encontram em uma 
casa de campo. Caxias alerta Samuel sobre a au-
sência de Guebo na escola. Tonico encontra Pilar, 
e Samuel defende a noiva.

Capítulo 29 - Sexta-feira
Tonico enfrenta Samuel e afirma que se casará 
com Pilar. Luísa alerta Pedro sobre Tonico. Pilar 
pede a ajuda de Luísa para encontrar Dolores. Lota 
e Batista reencontram Lupita, que os leva até o cas-
sino de Quinzinho. Tonico provoca Luísa por conta 
de Samuel. Dolores e Pilar se reencontram. Guebo 
promete a Samuel que estudará. Lurdes lembra de 
Tonico e conta a Pedro sobre o episódio que ocor-
reu na infância dos dois. Pedro agride Tonico.
 
Capítulo 30 - Sábado
Pedro humilha Tonico, e é repreendido por Teresa. 
Lota e Batista perdem seu dinheiro para Quinzinho. 
Tonico garante que Pilar será sua esposa. Lurdes 
sofre um ataque cardíaco, e Pedro se desespera. 
Nicolau se declara para Lurdes. Tonico tenta ma-
nipular Dolores para chegar até Pilar. Teresa anun-
cia a Pilar que a moça foi aceita para uma faculda-
de de medicina na América do Norte.
 

 
Capítulo 43 - Segunda-feira
Dom tranquiliza Sabine e diz que ela sempre 
será sua mãe. Pedrinho não aceita as descul-
pas de Júlio e humilha o garçom. Malagueta avi-
sa a Mônica que ela terá que sair de sua casa e 
propõe arrumar um emprego no Carioca Palace. 
Mônica se apresenta como Catarina a Douglas e 
consegue o emprego de camareira. Cíntia con-
segue um emprego para Júlio na frente do hotel. 
Luiza pede a ajuda de Antônia para desvendar o 
acidente de Mirella. Júlio pergunta a Arlete o mo-
tivo de ela tê-lo abandonado. 

Capítulo 44 - Terça-feira
Arlete conta a Júlio que participou de um crime 
para salvar sua vida e a de suas tias, e afirma ao 
filho que ambos erraram por amor. Antônia diz a 
Luiza que elas terão que ir até a cidade de Boa 

Era para falar com a babá de Bebeth. Arlete se 
desespera ao constatar que Elza vendeu seu cha-
péu com as provas do acidente de Mirella. Luiza 
aproveita que Eric foi para São Paulo e viaja com 
Antônia para Boa Era.

Capítulo 45 - Quarta-feira
Tânia revela a Sabine que está namorando Dom 
e propõe união à empresária para manipular o ra-
paz. Orestes informa a Sandra Helena que a fi-
lha de Marieta contestou sua herança. Eric con-
ta a Luiza que Mirella estava nervosa no dia do 
acidente por causa de um problema pessoal. 
Domênico diz a Eric que Agnaldo fugiu. Eric ofere-
ce um advogado para defender Wanderley, caso 
ele revele o que sabe sobre o roubo. Agnaldo avi-
sa a Malagueta que fugiu do hotel com o dinheiro. 

Capítulo 46 - Quinta-feira
Malagueta aconselha Agnaldo a usar os docu-
mentos falsos e fugir de carro. Timóteo combina 
com Canivete uma forma de entrar na casa de 
Elza e Prazeres. Ao ver que está sendo seguido 
pela polícia, Agnaldo atira os dólares pela janela. 
Timóteo avisa a Athaíde que a forma de achar o 
documento que está com Arlete é entrar na casa 
dela e simular um assalto. Siqueira começa a in-
terrogar Agnaldo sobre o roubo no hotel. 

Capítulo 47 - Sexta-feira
Agnaldo depõe na delegacia, mantendo a versão 
do roubo contada por Júlio. Luiza conta a Douglas 
que marcou um encontro com um vizinho de Eric 
e Mirella. Luiza questiona Hermes sobre o rela-
cionamento de Eric com Mirella. Eric pergunta 
a Malagueta sobre seu envolvimento com Júlio 
e Agnaldo. Maria Pia retorna com novo visual, e 
Lígia, Athaíde e Madalena se surpreendem. 

Capítulo 48 - Sábado
Hermes conta para Luiza que Eric e Mirella co-
meçaram a brigar depois que Bebeth nasceu e 

que Sabine esteve presente em uma das brigas 
do casal. Eric pede que Maria Pia vigie Malagueta 
para ele. Sabine ignora Madalena e Cristóvão, e 
Dom a recrimina. Luiza decide contar sobre sua 
investigação para Eric. Cristóvão não tolera a im-
plicância de Sabine. Júlio e Antônia se encontram 
na vila e acabam se beijando.

Capítulo 127 - Segunda-feira
Danielle conversa com Maurílio. Xênia convida 
Manoel para sambar com ela. Pietro aproveita a 
ausência de Manoel e coloca um purgante na fei-
joada. José Pedro conversa com Kleber. A polícia 
chega ao restaurante de Vicente. Téo Pereira vai 
ao apartamento do Comendador para conversar 
com Maria Marta. Elivaldo desmaia ao ver José 
Alfredo. Cora implica com Jurema. José Alfredo 
conversa com Elivaldo sobre a sua falsa morte. 
Merival pede um valor alto para soltar José Pedro 
e Maurílio diz que pode pagar com a condição de 
Maria Marta se casar com ele.
 
Capítulo 128 - Terça-feira
Maria Marta se surpreende com a propos-
ta de Maurílio para tirar José Pedro da cadeia. 
Elivaldo conta para Cristina que encontrou José 
Alfredo. Pietro fica receoso com a desconfian-
ça de Juliane. Felipe ameaça denunciar Enrico. 
Cristina acredita que Cora se encontrou com 
José Pedro. Maurílio manda Téo publicar uma 
notícia sobre o seu casamento com Maria Marta. 
Helena descobre que os quadros de Salvador 
vão para leilão. Felipe conta para Cláudio tudo 
o que fez a mando de Enrico. José Alfredo des-
cobre que o dinheiro que tinha em um banco da 
Suíça desapareceu.
 
Capítulo 129 - Quarta-feira
José Alfredo desconfia de que Maurílio tenha 
roubado o seu dinheiro. Cláudio revela que 
usou Felipe para descobrir os crimes de Enrico. 
Cristina se surpreende quando José Alfredo co-
munica que ela irá para a Suíça. José Alfredo con-
ta para Maria Ísis que perdeu sua fortuna. Danielle 
visita José Pedro. Orville acerta com Jonas os de-
talhes para o leilão de Salvador. Zezé comenta 
com Du que conheceu o médico que fez seu par-
to. Magnólia discute com Téo. Cristina questiona 
Maurílio sobre a origem de seu dinheiro.

Capítulo 130 - Quinta-feira
Maria Marta e Cristina pressionam Maurílio. José 
Pedro dispensa a ajuda de Cora. Danielle fala de 
Amanda para Cora. José Alfredo manda Josué 
investigar a vida de Maurílio. Cristina conta para 
Elivaldo que vai viajar. Maurílio paga Marcão para 
lhe passar informações sobre Cristina. Magnólia 
defende Cláudio das acusações de Felipe. Marta 
entrega o dinheiro de Maurílio para Merival. José 
Pedro teme por sua integridade na cadeia. Cora 
pensa em como afastar Amanda de seu caminho. 
Maurílio faz um telefonema misterioso e fala so-
bre o futuro de Cristina.
 
Capítulo 131 - Sexta-feira
Maurílio reclama das suspeitas de Cristina. 
Antoninho sugere que José Alfredo faça uma via-
gem. O Comendador fala pra Josué que irá com ele 
para São João Del Rey. Cristina diz à Jurema que 
vai ao Monte Roraima. Cláudio mostra a confissão 
de Felipe à Beatriz e Bianca. Cora diz à Amanda 
que tem um caso com José Pedro. Silviano expul-
sa Cora da cobertura. Maria Marta alfineta Maurílio. 
Xana e Naná conversam sobre Luciano. José 
Alfredo termina de arrumar as malas. Cristina se 
despede da família antes da viagem. Cora flagra 
José Alfredo saindo do bar do Manoel.

Capítulo 132 - Sábado
Cora exige que Manoel fale para onde José 
Alfredo foi. Cláudio vai até o hotel de Enrico. 
Claraíde e Maria Marta conversam sobre o José 
Alfredo. Marcão fala para Maurílio que Cristina 
viajou. Amanda tem uma ideia de negócio para 
Leonardo. Josué entrega para José Alfredo uma 
cópia da certidão de casamento de Maurílio. Cora 
vai à joalheria Império e conta a todos que viu 
José Alfredo. José Alfredo conversa com Jesuína.

Atenção: os resumos dos capítulos estão sujei-
tos a mudanças em função da edição das nove-
las e podem não ser enviados pela emissora.
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