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A
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SEBEELOI
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Cão
originário
da Europa
Oriental

51, em 
algarismos
romanos

Forçar a
aceitação
de algo

Televisão
(abrev.)

Animal
símbolo
da URSS

Antigo fol-
guedo do
Carnaval
carioca

Não
permitir
(um fato)

Avô do
patriarca

Noé
(Bíbl.)

Cidade
natal da
pintora
Djanira

"Saia
daqui!"

 (?)-8: 
o motor
com oito
cilindros

"Diario 
(?)", jornal 
esportivo
argentino

A chama-
da "cerca

viva"

O hierógli-
fo egípcio, 

após
Champolion

Quarto
disco de

estúdio de
Maria Rita

Índia, no
alfabeto
fonético
da Otan

Termina-
ção de
palavra 

no plural

Agregado
que forma
a massa

(Fís.)

Cloreto
de sódio

Papel
histórico 

do europeu
na África 

e Américas

Desconto
no preço

Local de trabalho 
dos corretores do

mercado
de ações

Indústria
(abrev.)

"Quem Quer Ser um
(?)?", filme ganhador

do Oscar
de 2009

Tribo israelita
Elemento essencial
ao ritual funerário

hindu

Diz-se do
vulcão

passível
de sofrer

uma
erupção

Prêmio
literário
recebido

duas
vezes por

Chico
Buarque
Elíptico

Por eles os relógios devem ser
acertados em 19 estados

brasileiros
Ouro de (?): a pirita (Mineral.)

Desinência
do plural
Editores
(abrev.)

Sérgio Britto, ator
Marca da

religiosidade do
fanático

Usa cetro e coroa
Terreiro
de Can-
domblé

Conseguir,
em inglês

3/dan — get — ilê. 4/tolo. 5/avaré. 7/entrudo.

passatempo
turma da mata

tatá & cia

rua paraíso

Jogo dos Sete Erros: 1-mão direita; 2-pé direito; 3-ouvido; 4-tubo do snorkel; 5-cotovelo 
esquerdo; 6-nuvem à direita; 7-bolha na água à direita.

jogo dos sete erros

Capítulo 115 - Segunda-feira
Tonico afirma que Zayla lhe 
revelou a identidade de Sa-
muel, e Olu, Cândida e Gue-

bo não acreditam quando a moça nega. Quinzinho, Prisca 
e Hilário conseguem fazer Vitória desistir de denunciar 
Clemência. Zayla pede perdão a Samuel e afirma que entre-
gará Tonico para a polícia. Para se vingar de Zayla, Madame 
Lambert queima as provas contra Tonico.
 
Capítulo 116 - Terça-feira
Zayla é humilhada por Madame Lambert. Cândida briga 
com Olu e afirma que encontrará Zayla. Prisca e Hilário 
choram a partida de Vitória. Zayla pede perdão a Cândida. 
Justina acredita que Guebo ainda goste de Zayla. Tonico 
oferece recompensa por Dolores e Nélio. 

Capítulo 117 - Quarta-feira
Nélio afirma a Dolo res que eles precisam fugir. Nino confessa 
a Ber nardinho que deseja casar com Celestina. Olu não aceita 
Zayla de volta em sua casa. Guebo defende Zayla, que pede 

perdão ao amigo. Por 
conta do escânda-
lo com Samuel, Pilar 
é afastada da Ordem 
Terceira. Guebo reve-
la a Samuel que Zayla 
perdeu as provas con-
tra Tonico. Celestina 
anuncia a Teresa que 
se casará com Nino.
 

Capítulo 118 - Quinta-feira
Teresa se decepciona com Celestina e a manda embora 
da Quinta. Pedro conversa com Samuel. Leopoldina, Isabel 
e Nicolau se despedem de Celestina. Pilar deixa a Ordem 
Terceira, sob forte emoção de todos. Cândida aconselha 
Zayla a ter humildade. Pedro pede que Caxias procure Zayla. 
Bernardinho se insinua para Lupita, como parte do plano de 
Lota. Pilar sugere fugir com Samuel. Borges interroga Luísa.
 
Capítulo 119 - Sexta-feira
Luísa diz a Bor ges que não falsificou a carta de alforria de 
Samuel. Gastão pede a Pedro para voltar à guerra como 
comandante do exército brasileiro. Quinzinho implora que 
Vitória volte ao cassino. Dolores descobre que está grávi-
da e comemora seu amor com Nélio. Bernardinho beija 
Lupita. Justina flagra Guebo e Zayla muito próximos. Luísa 
anuncia a Pedro e Teresa que voltará para a França.
 
Capítulo 120 - Sábado
Luísa explica que precisa partir para acudir Eugênio, e 
Isabel sofre. Guebo afirma a Justina que é com ela que 
deseja ficar. Nino sugere a Tonico que Nélio pode ter en-
contrado as provas contra o deputado. Celestina confronta 
Nino sobre seu medo de Tonico. Clemência implora para 
que Vitória volte a morar no cassino. 

Capítulo 25 - Segunda-feira
Neném consegue esconder Teca an-
tes de Trombada chegar. Flávia sente 
dores no local da operação e procu-
ra Guilherme. Rose cobra explicações 
de Celina. Carmem afirma que acaba-
rá com o plano de Paula. Cora se preo-
cupa com a ameaça de Conrado. Tetê 
atrapalha uma conversa entre Nedda e 

Osvaldo. Neco aponta uma arma para Guilherme e Flávia.

Capítulo 26 - Terça-feira
Neco e Leco ameaçam Flávia e Guilherme. Tetê insinua 
contar para Nedda sobre ela e Osvaldo. Paula humilha 
Ingrid, e Flávia sai em sua defesa. Nedda e Osvaldo com-
binam de sair de novo. Roni se preocupa quando Conrado 
avisa que ele terá que pagar a dívida de Cora. Neném vê a 
Morte e teme que algo aconteça com ele. 

Capítulo 27 - Quarta-feira
Paula e Flávia ajudam Neném a entender o recado que re-
cebeu da Morte. Daniel recrimina Celina por brigar com 
Rose. Odete e Jandira se desentendem. Guilherme vai ao 
hospital público, mas não vê Flávia. Nedda comenta com 
Neném que teve um pesadelo com Roni. Carmem vai ao 
salão de Nedda. Flávia observa Guilherme e Rose. Neném 
se preocupa ao saber que vai ter que pagar a dívida de 
Roni.

Capítulo 28 - Quinta-feira
Roni implora que Neném pague sua dívida. Betina manda 
uma foto de Carmem para Paula. Carmem faz uma proposta 
para Nedda desistir do contrato com a Terrare e Paula discu-
te com a vilã. Guilherme pensa no plano de Flávia. Marcelo 
tenta se aproximar de Flávia, que fica desconfiada. Osvaldo 
flagra Teca fazendo massagem em Neném. Paula persegue 
Carmem pela cidade e as duas acabam presas. Neném de-
siste de pagar a dívida de Roni. Guilherme e Rose se beijam.

Capítulo 29 - Sexta-feira
Rose fica mexida com o beijo de Guilherme. Paula avisa 
a Neném que foi presa. Tigrão aconselha Guilherme so-
bre como agir com Rose. Neném fica preocupado ao ver 
Roni machucado. Flávia pensa em Guilherme. Jandira ajuda 
Juca a enfrentar Odete. Flávia mostra a sua apresentação 
para a campanha do novo cosmético de Paula e Marcelo 
fica admirado. Gui lherme proíbe Celi na de comparecer ao 
evento de Rose. Neném se irrita quando Conrado é rude 
com Roni.

Capítulo 30 - Sábado
Roni avisa a Conrado que quer uma parte do dinheiro que 
ele receberá. Rose fica feliz com o apoio de Guilherme. 
Guilherme não gosta de ver Joana usando um dos ves-
tidos da esposa. Nedda e Jandira assistem ao show de 
Betina. Neném pede dinheiro para Guilherme. Guilherme 
se irrita ao ver Flávia em sua casa. Neném impede Rose de 
cair, e os dois acabam se beijando. 

Capítulo 37 - Segunda-feira
Christian/Renato salva a vida de 
Túlio, que garante que o acordo 
entre eles não mudará. Antônia 
afirma a Bárbara que é Janine 

quem receberá o prêmio do concurso. Elenice se nega a 
acreditar que Alípio a abandonou. Joy discute com Inácia, 

que defende Valdir. Ravi ameaça Valdir para defender 
Yasmin. Inácia avisa a Joy e a Ravi que Valdir foi à polícia.

Capítulo 38 - Terça-feira
Joy se coloca em defesa de Ravi. A enfermeira avisa a 
Noca que Napoleão faleceu. Cecília não gosta de ver 
que Rebeca reatou seu casamento com Túlio. Breno che-
ga de viagem. Elenice fica chocada ao ver uma reporta-
gem na TV sobre a prisão de Alípio. Bárbara não acredita 
quando chega à casa de Santiago e vê Luan se divertin-
do na piscina com o pai e Érica. Elenice confronta Alípio 
na delegacia.

Capítulo 39 - Quarta-feira
Elenice é humilhada por Alípio. Santiago não assume para 
Bárbara que está namorando Érica. Depois de descobrir que 
Roney a está traindo, Stephany resolve acompanhar Érica 
e Luan no jantar promovido por Santiago. Bárbara provo-
ca Érica durante o jantar. Roney irrompe pelo salão atrás de 
Stephany.
 
Capítulo 40 - Quinta-feira
Roney acaba ferindo Stephany ao confrontar Christian/
Renato. Santiago leva Érica e Stephany para o hospital. 
Lara é contra a decisão de Noca de vender o prato a pre-
ços baixos. Joy pede ajuda a Christian/Renato, que paga 
a fiança de Ravi e leva Francisco para o hospital. Santiago 
leva Luan ao encontro de Érica, que está no hospital com 
Stephany, e fica perplexo ao ver Christian/Renato com 
Francisco.
 
Capítulo 41 - Sexta-feira
Ravi diz a Santiago que pediu ajuda a Christian/Renato 
para socorrer o filho que estava doente. Janine explica a 
Antônia que ela vendeu seu trabalho para Bárbara por ne-
cessidade, e pede à professora que não interfira na sua de-
cisão. Bárbara é chamada ao palco para a premiação, en-
quanto Antônia chega disposta a contar a verdade.
 
Capítulo 42 - Sábado
Janine consegue impedir que Antônia revele a verdade so-
bre a autoria do conto. Santiago fica surpreso ao ver Janine 
no apart- hotel e, de forma conciliadora, sugere que Érica, 
Janine e Luan fiquem juntos no apartamento. De volta ao 
apartamento, Ravi esconde o dinheiro que Christian/Renato 
lhe deu em um vaso de plantas artificiais. Inácia alerta Joy 
para ficar de olho na amizade de Christian/Renato e Ravi. Joy 
pressiona Ravi para explicar a relação que o marido tem com 
Christian/Renato.

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

Fotos: Divulgação

*Coordenação anterior da saudosa Maria dos Santos Silva, esposa de nosso Fundador.

Aniversário de Jesus
Você que vê o sol concreti

zando as energias, recebendo o 
raio de luz projetado em toda a 
sua extensão, está dentro do pa
drão astral positivo.

O amor concretiza o paraíso 
terrestre em qualquer lugar. Vai 
daí sobre o homem na oração ao 
despertar qual Aurora Boreal.

Vamos juntos acordar com a 
Oração do Amanhecer: 

Senhor
No silêncio deste dia que amanhece
Venho pedir te a paz, sabedoria, 
a força
Quero olhar hoje o mundo com 
os olhos cheio de amor
Ser paciente, compreensivo, 
manso e prudente
Ver além das aparências teus 
filhos como tu mesmo os vês
E assim não ver senão o bem 
em cada um
Fecha meus ouvidos a toda a 
calúnia
Guarda minha língua de toda 
a maldade
Que só de bênçãos se encha a 
minha vida

Que eu seja tão bondoso e alegre
Que todos quantos se achegarem 
a mim sintam a tua presença
Reveste me de tua beleza, Senhor
E que no decurso deste dia eu te 
revele a todos

Assim postados neste espetá
culo luminoso de fé, caminhais 
certos de que o futuro vos espera 
cauteloso na sapiência. Divina 
como membro desta escola cien
tífica que é a sabedoria dos an
jos e santos, que vos antecederá 
nesta jornada celeste, com vis
tas promissoras do paraíso ain
da na terra em que buscais buri
lar vosso espírito imortal.

Positivamente falando, o ho
mem vai agindo dentro do pa
drão educativo do ser.

Tereis então: trabalho mo
vido por pensamentos positivos. 
Dizei sim: meu espírito interior 
é uma energia maravilhosa, bri
lhante, delicada, forte e bela, 
que trabalha para meu mais ele
vado bem. Ele me abençoa com 
trabalho gratificante, onde cada 
dia é novo e diferente.

À medida que me liberto de 
que é preciso lutar para sobrevi
ver, vou descobrindo que estou 
alimentado, vestido, abrigado, 
amado, sem que tenha sido obri
gado a me sacrificar para ter o 
que necessito.

Acho certo que eu e os ou
tros possuam dinheiro que não 
tenha vindo em troca de um tra
balho desgastante. Sou digno de 
receber um pagamento compen
sador, mesmo não me envolven
do em competições e correrias.

Sigo minha mais elevada in
tuição e ponho meu coração em 
tudo o que faço.

Conjugando o verbo Amar, 
estais todos vós construindo a 
Catedral do Amor, sabeis vencer 
as demandas dos pobres espíri
tos e vereis que só de fé venceis 
os obstáculos à vossa volta.

Portanto, felizes com o Se
nhor da vida, subindo o Everest, 
encontrareis as renas à vossa es
pera para festejar a data natalí
cia: Aniversário de Jesus.

IRMÃ LÚCIA

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

ORAÇÃO AO PODEROSO 
SANTO EXPEDITO

Meu Santo Expedito! Meu Santo das Causas justas e 
urgentes, intercede por mim junto ao Nosso Sr Jesus 
Cristo, socorre-me nesta hora de aflição e desespero, 
meu Santo Expedito, Vós que sois um Santo Guerrei-
ro, Vós que sois o Santo dos Aflitos, Vós que sois o 
Santo dos desesperados, Vós que sois o Santo das 
causas urgentes, proteja-me. Ajuda-me. Dai-me for-
ça, coragem e serenidade. Atenda ao meu pedido. 
“Fazer o Pedido” Meu Santo Expedito! Ajuda-me, 
Dai-me força, coragem e serenidade. Atenda ao meu 
pedido. “Fazer o pedido”. Meu Santo Expedito! Aju-
da-me a superar estas horas difíceis, proteja-me de 
todos que possam me prejudicar, proteja minha fa-
mília, atenda ao meu pedido com urgência. Devolva-
me a paz, a tranquilidade. Meu Santo Expedito! Serei 
grato pelo resto de minha vida e levarei vosso nome 
a todos a que têm fé. Muito obrigado. Rezar um Pai-
Nosso, uma Ave-Maria e fazer o Sinal da Cruz. Publi-
car imediatamente após o pedido. M.B.V.

ORAÇÃO A NOSSA QUERIDA MÃE 
NOSSA SENHORA APARECIDA

Querida Mãe Nossa Senhora Apare-
cida. Vós que nos amais e nos guiais 
todos os dias. Vós que sois a mais bela 
das Mães, a quem eu amo com todo 
o coração. Eu vos peço mais uma vez 
que me ajude a alcançar esta graça por 
mais dura que ela seja, sei que vós me 
ajudareis e me acompanhareis sempre 
até a hora da minha morte. Amém. 
Rezar 1 Pai-Nosso e 1 Ave-Maria 
e fazer três dias seguidos esta oração 
e alcançará a graça, por mais difícil 
que ela seja e mandar publicar 3 dias 
seguidos. M.B.V.

ORAÇÃO À SANTA RITA
1º) Acender uma vela durante 9 dias. 2º) Re-
zar 9 Pai Nossos, 9 Ave Marias. 3º) Oferecer 
à Santa Rita. Fazer 3 pedidos. a) Pedido im-
posível; b) Pedido necessário; c) Pedido de 
negócio. Apagar a vela todas as vezes que 
terminar a oração e, no último dia da Novena, 
deixar a vela queimar até o fim. Mesmo que 
não tenha fé, faça, que a Santa vai atender o 
seu pedido. Não esqueça de publicar no últi-
mo dia ou no dia seguinte. M.B.V.

ORAÇÃO À NOSSA 
SENHORA DE FÁTIMA
Santíssima Virgem, que nos montes de Fátima 
Vos dignastes revelar a três humildes pastori-
nhos os tesouros de graças contidas na prática 
do Vosso Rosário, incuti profundamente em 
nossa alma o apreço, em que devemos ter esta 
devoção, para Vós tão querida, a fim de que, 
meditando os mistérios da nossa redenção que 
nela se comemora, nos aproveitamos de seus 
preciosos frutos e alcancemos a graça, que 
Vos pedimos nesta oração, se for para a Glória 
de Deus, honra Vossa e proveito de nossas al-
mas. Assim seja. Rezar 1 Pai-Nosso, 1 Ave-Ma-
ria e 1 Glória ao Pai. V. Rainha do Santíssimo 
Rosário. V. Rogai por nós. M.B.V.

ORAÇÃO À NOSSA SENHORA 
DESATADORA DOS NÓS

Em todo o mundo milhões de pessoas conseguem 
auxílio através desta oração, mesmo aqueles que 
não têm fé. Oração: Santa Maria, cheia da Presen-
ça de Deus, durante os dias de tua vida aceitastes 
com toda a humildade a vontade do Pai e o Maligno 
nunca foi capaz de envolvê-la com suas confusões. 
Junto a Teu Filho intercedestes por nossas dificul-
dades e, com toda paciência, nos destes exemplo 
de como desenrolar as linhas de nossa vida. E ao 
se dar sempre como nossa Mãe, pondes em ordem 
e fazeis mais claros os laços que nos unem ao Se-
nhor. Santa Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, Vós 
que com coração materno desatas os nós que atra-
palham nossa vida, a Vós, pedimos que recebais 
em vossas mãos (faça o pedido) e que nos livre das 
amarras e confusões com que nos castiga aquele 
que é nosso inimigo. Por vossa graça, por vossa 
intercessão, com teu exemplo, livrai-nos de todo o 
mal. Senhora Nossa, desatais os nós que impedem 
de nos unirmos a Deus para que, livres de toda 
confusão e caos O louvemos em todas as coisas, 
coloquemos Nele nossos corações e que possa-
mos servi-lo sempre através dos nossos irmãos. 
Em agradecimento, prometo mandar imprimir e 
distribuir imediatamente após o pedido, um milhei-
ro desta oração, para propagar os benefícios de N. 
Sra. Desatadora dos Nós, para que outras pessoas 
necessitadas aprendam a ter fé. Rezar 1 Pai-Nosso, 
1 Ave-Maria e fazer o sinal da cruz.

Invocada para desatar os nós que atrapalham nossa vida

M.B.V.


