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Capítulo 139 - Segunda-feira
Tonico se preocupa sobre os cuidados com 
Mercedes. Zayla presenteia Justina com o ca-
mafeu de Abena. Justina e Guebo se casam. 
Leopoldina e Augusto visitam a Quinta, e Isabel 
disfarça o incômodo com a família da irmã. 
Ana consegue que Pilar se mude para uma 
estação mais próxima à equipe de Caxias e 
Samuel. Nicolau é internado no hospício em 
que Dolores está. Pedro e Luísa se encontram.
 
Capítulo 140 - Terça-feira
Pedro e Luísa se amam. Elisa teme o desfecho 
da guerra, e Solano afirma que o Paraguai sairá 
vitorioso. Teresa recebe uma carta de Luísa, e 
Celestina desconfia do encontro de Pedro com 
a condessa. Guebo mente para Justina para 
encontrar Zayla. Isabel desabafa com Luísa. 
Prudêncio, Pilar e sua equipe são rendidos por 
soldados paraguaios. Pilar foge, mas acaba no 
acampamento de Solano.
 
Capítulo 141 - Quarta-feira
Solano obriga Pilar a cuidar dos soldados feri-
dos do Paraguai. Samuel afirma a Bernardinho 
que apenas Salustiano pode provar sua ino-
cência. O beato Salustiano é saudado duran-
te sua caminhada. Dominique se aproxima de 
Teresa, e Luísa sente ciúmes. Lupita aconse-
lha Lota a trabalhar para ganhar dinheiro. Pilar 
ouve quando Solano comenta sobre seu ami-
go brasileiro, mas Elisa alerta a prisioneira. 

Clemência cuida de Vitória. Tonico atormen-
ta Dolores com seus planos para Mercedes. 
Tonico é chamado ao gabinete de Pedro.
 
Capítulo 142 - Quinta-feira
Tonico se surpreende ao ver Nélio vivo. Pedro 
pede que Tonico se explique quanto às acu-
sações de Nélio. Tonico comenta com Borges 
que Nélio afirmou ter uma testemunha de seu 
acidente. Vitória tem uma crise de ciúmes de 
Clemência com Alberto. Elisa conversa com 
Pilar. Lota tem uma ideia para descobrir o para-
deiro de Dolores. Dominique afirma saber que 
Luísa é amante de Pedro.
 
Capítulo 143 - Sexta-feira
Luísa confirma seu romance com Pedro para 
Dominique, e revela que Eugênio sempre sou-
be. Samuel reconhece um dos homens que 
tentou sequestrar Pedro. Elisa desconfia de 
Solano com Pilar. Isabel e Leopoldina têm 
uma conversa. Celestina encontra Dolores ao 
buscar Nicolau e revela que Nélio está vivo. 
Celestina troca de lugar com Dolores.
 
Capítulo 144 - Sábado
Dolores vai com Nicolau para a Quinta, e Teresa 
a protege. Luísa e Pedro se preocupam com a 
possibilidade de Dominique revelar seu roman-
ce. Vitória se prepara para ir a Paris. Quinzinho 
é libertado, e Clemência não se importa. Tonico 
manipula Dominique. Nélio e Dolores se reen-
contram. Cândida avisa a Zayla que teve uma 
visão de perigo com Guebo. Elisa ameaça 
Solano ao vê-lo próximo a Pilar.

Capítulo 49 - 
Segunda-feira
Rose pede para que 
Neném não revele so-
bre o passado dos 
dois. Neném suge-
re que o almoço seja 
cancelado. Nunes en-
trega uma escuta para 
Guilherme colocar em 
Rose. Tigrão e a família 

chegam à casa de Tina, e Rose e Neném tentam 
se manter afastados. Paula volta com Flávia ao 
Bar Wollinger e ataca Carmem. Guilherme per-
cebe a troca de olhares entre Neném e Rose.

Capítulo 50 - Terça-feira
Rose mexe em sua bolsa e Guilherme fica 

preocupado por causa da escuta. Guilherme ques-
tiona o pai de Tina sobre o passado e percebe a 
emoção entre Rose e Neném. Juca tenta falar com 
Jandira sobre a denúncia. Guilherme vai embora e 
pede que Neném leve Rose em casa. Paula é ca-
rinhosa com Flávia. Osvaldo conta para Nedda e 
suas noras sobre Rose e Neném. Guilherme ouve 
a conversa da esposa com o pai de Tina.
 
Capítulo 51 - Quarta-feira
Neném e Rose conversam sobre o passado, e 
Guilherme se enfurece. Paula discute com Flávia.  
Murilo pensa em Ingrid. Tina vê Bianca próxima a 
Cabeça e fica animada. Prado prende Odaílson. 
Osvaldo e Nedda se beijam.  Ingrid sofre olhando 
a foto de Murilo. Tina e Tigrão se beijam, e Soraia 
se entristece. Vanda beija Murilo. Paula tem um 
mau pressentimento. Neném e Rose se beijam, e 
Guilherme assiste a tudo pela câmera de Nunes.
 
Capítulo 52 - Quinta-feira
Guilherme não consegue se conter e parte para 
cima de Neném, assim que esposa se afasta. 
Daniel tranca Celina no quarto. Rose surpreen-
de Guilherme ao contar sobre sua história com 
Neném. Tigrão conta para Tina sobre o envol-
vimento dos pais e Neném conversa com as fi-
lhas. Betina conhece Chicão. Neném procura 
Paula. Gabriel enfrenta Carmem para ficar com 
Flávia. Neném e Paula se beijam. Rose implora 
que Guilherme fique com ela. 

Capítulo 53 - Sexta-feira
Guilherme não consegue se entender com Rose. 
Carmem expulsa Gabriel do Bar Wollinger. Rose 
discute com Celina. Guilherme se aconselha com 

Tigrão. Joana decide fazer uma inseminação arti-
ficial e Marcelo avisa à doutora que é um doador. 
Celina pega o envelope com as provas contra 
Rose. Roni espera por Nedda para começar seu 
casamento. Prado enquadra Jandira e recolhe to-
das as quentinhas. Roni não gosta de ver Neném 
chegar com Nedda para o seu casamento.
 
Capítulo 54 - Sábado
Roni simula animação pela presença de 
Neném. Carmem explica a Paula por que resol-
veu aceitar o namoro de Gabriel e Flávia. Roni 
ameaça Neném. Rose tenta convencer Celina 
a apoiar seu casamento com Guilherme. Celina 
adormece com o chá especial que Deusa faz 
para ela. Guilherme se surpreende com o jan-
tar romântico de Rose. Flávia sobe em um an-
daime para tentar avisar a Paula sobre a sabo-
tagem. Marcelo entrega a caixa com os cremes 
adulterados a Paula. A morte salva Flávia.

Capítulo 61 - Segunda-feira
Lara fica desconcertada diante de Mateus ao ou-
vir a mensagem de Christian/Renato. Bárbara 
conta a Nicole que Santiago hospedou Stephany 
no apart-hotel e informa a Roney o paradeiro da 
mulher. Marie pergunta a Mateus se ele vai se se-
parar de Lara. Christian/Renato declara seu amor 
a Lara e a beija, pensando que a neta de Doca já 
sabe de sua verdadeira identidade.
 
Capítulo 62 - Terça-feira
Lara repreende Christian/Renato e termi-
na a parceria de trabalho dos dois. Ravi diz 
a Christian/Renato que não contou a verda-
de para Lara. Rebeca se depara com Felipe 
na produtora de Ilana. Ilana diz a Rebeca que 
está distante de Breno. Christian/Renato pede 
dinheiro emprestado a Elenice. Lara conta a 
Mateus que Christian/Renato a beijou.
 
Capítulo 63 - Quarta-feira
Mateus termina o casamento com Lara. Noca 
recebe uma ligação telefônica misteriosa. 
Geize e Dalva estranham quando Noca lhes co-
munica que vai ao enterro de uma amiga. Ravi 
entrega o dinheiro que Christian/Renato lhe 
deu para Inácia deixar Yasmin com ele. Elenice 
fica desconcertada quando Santiago lhe diz 

que Christian/Renato é jovem para assumir a 
empresa. Christian/Renato diz a Bárbara que 
Túlio acabará com a Redentor, caso Santiago 
lhe passe o cargo de presidente da empre-
sa. Rebeca nota a cumplicidade de Ilana e 
Gabriela. Lara procura Christian/Renato, dizen-
do que precisa conversar com o rapaz.
 
Capítulo 64 - Quinta-feira
Lara deixa claro para Christian/Renato que o 
acordo entre eles está encerrado. Jerônimo 
acode Noca que desmaia. Lara pede a 
Christian/Renato que se afaste de sua vida. 
Thaiane consegue com Sueli informações de 
onde fica o restaurante de Noca e decide ir 
para o Rio de Janeiro.
 
Capítulo 65 - Sexta-feira
Noca contrata Thaiane para trabalhar no res-
taurante. Lara fica preocupada com o sumiço 
de Ravi. Christian/Renato consegue um empre-
go para Ravi na Redentor. Christian/Renato faz 
uma doação a Noca para manter o restaurante
-escola, e pede segredo. Breno se sente inco-
modado ao ver que Ilana está muito dependen-
te de Gabriela. Lara liga para o celular de Ravi 
que está com Bárbara.

Capítulo 66 - Sábado
Christian/Renato chega no momento em que 
Bárbara atende o celular de Ravi. Bárbara con-
ta a Elenice que pensa em adotar uma criança. 
Christian/Renato oferece dinheiro a Joy para a 
moça se afastar de Ravi. Lara repreende Noca 
por ter aceitado a indenização de Christian/
Renato. Christian/Renato diz a Bárbara que não 
adotará uma criança com ela.

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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DIDATAIDEM
DEPNADAI

CATAVENTOEN
DEDALNANA
EALARIDOS
SDOATOR
GENRORMA

JORGEPAINEL
ERNACEF
GAGACORDA

CADASTROVOZ
SADIOROSE

DOCEUSM
LATRAVIATA

Fechada;
vedada

Pano para
tirar o pó 
de móveis

Reagente
usado na 

fabricação
do TNT

Área em
que atuava

Gianni
Versace

Deputado
(abrev.)

Exagera-
damente
grande

Leite
recente-
mente

mungido

Brinquedo
infantil
eólico

"(?) Ne-
ném", can-
tiga de ni-
nar (pop.)

Proteção
usada pelo

alfaiate

(?) card,
tipo de 

cartão de
memória 

A região
dos can-
gaceiros
(abrev.)

Óleo de
odor suave
usado em
perfumes

O marido
da filha

Primeira
letra do
alfabeto

A célula
como o

neurônio

Nome do
santo que
combateu
um dragão

Gal (?),
atriz e
modelo

israelense

Cobalto
(símbolo)

Sistema o-
peracional
de compu-

tadores

Lady (?), 
cantora 

Registro
de clientes

de uma
loja

Tipo de
vinho feito

de uvas
pretas

Reino dos
(?): foi

pregado
por Jesus

Significa
"Mundial",
na sigla

OMC

Ópera de
Giuseppe

Verdi

Aspirante
a oficial
Atenas e
Esparta

Inimigos
dos pro-
testantes
na Guerra
dos Trinta

Anos
Pessoa

que instrui

O que possui boas
condições de saúde

Primeira nota da
escala musical

Berreiros

Estragada;
deteriorada

Tipo de
queijo que

é patri-
mônio

imaterial
do Brasil

O mesmo

Formiga,
em inglês

Coisa
alguma

Audácia;
coragem

Intérprete
Interjeição
que desig-
na espanto

Quadro;
pintura

"Nariz", em 
"nasicórneo"

Elemento
percutido
no piano
Escambo

A meia-(?):
baixinho

(?) Barbo-
sa, jurista

 2/sd. 3/ant — dos. 4/gaga. 5/gadot. 8/alaridos. 10/la traviata.
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eJogo dos Sete Erros: 1-bolha à esquerda; 2-rabo do peixe; 3-desenho no peixe; 4-listra no peixe; 5-olho do peixe; 

6-alga marinha; 7-bolha à direita.

passatempo
turma da mata

tatá & cia

rua paraíso

jogo dos sete erros


