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Novelas

Capítulo 127 - Segunda-feira
Joaquim acolhe Rafael Antunes e vi
bra com a possibilidade de derrotar 
Davi. Eugênio reclama de seu casa

mento com Úrsula para Violeta. Joaquim conta sobre o verda
deiro Rafael para Úrsula. Iolanda procura os documentos de 
Joaquim na casa de Augusta. Constantino apresenta o show 
de Valentino. Olívia questiona Heloísa sobre seu pai biológico. 
Matias foge com o vestido de noiva de Heloísa. Valentino dá 
um aviso a Davi, que fica apreensivo. Joaquim descobre a ver
dadeira identidade de Davi.

Capítulo 128 - Terça-feira
Joaquim guarda o cartaz com a foto de Davi. Leônidas salva 
Matias de uma queda. Úrsula incentiva Joaquim a conversar 
com Davi. O time da tecelagem vence. Joaquim avisa a Davi que 
precisa conversar com ele. Isadora se sente mal, e Violeta ampa
ra a filha. Felicidade sente contrações mais fortes, e Letícia a re
preende por esconder a situação. Lúcio revela a Onofre que é 
uma mulher. Joaquim apresenta Rafael Antunes para Davi.

Capítulo 129 - Quarta-feira
Davi se surpreende com a presença de Rafael e teme as ati
tudes de Joaquim. Onofre critica Lucinha por ter mentido. 
Felicidade é levada às pressas para o hospital. Joaquim afirma 
a Davi que se casará com Isadora. Nasce a filha de Felicidade e 
Onofre. Davi conta para Iara as falcatruas de Joaquim e pede 
que ela não o entregue à polícia. Leônidas convence Matias a 
colaborar com o seu casamento. Iolanda exibe a aliança de ca
samento para Isadora. Davi pede para conversar com Heloísa, e 
Iolanda observa os dois. Constantino finge ser Valentino e aca
ba com a reputação do vidente. O verdadeiro Rafael procura 
Iolanda. Heloísa e Leônidas saem em lua de mel após o casa
mento. Joaquim pede para Isadora reatar com ele. 
 
Capítulo 130 - Quinta-feira
Isadora fica angustiada com o pedido de Joaquim. Iolanda desco
bre que Rafael Antunes falou com Joaquim e teme uma retaliação 
do vilão. Lorenzo pede Letícia em casamento. Bento decide escre
ver uma carta para avisar que pretende voltar ao Brasil Leônidas 

e Heloísa encontram Bartolomeu e Anastácia no Rio de Janeiro. 
Iolanda acha a pasta com os documentos contra Joaquim no 
quarto de Heloísa. Joaquim paga um rapaz para assediar Isadora, 
no momento em que Davi a deixa sozinha no ateliê. 
 
Capítulo 131 - Sexta-feira
Davi volta ao ateliê e salva Isadora, acabando com o plano 
de Joaquim. Leônidas fica mal com o encontro com o pai, e 
Heloísa tenta consolar o marido. Cipriano reclama da esposa 
para Giovanna. Úrsula arma um plano para acabar com a repu
tação de Isadora. A apresentação de Emília na rádio é um su
cesso. Bento escreve para Lorenzo. Isadora se desespera com 
uma nota no jornal que a difama. 
 
Capítulo 132 - Sábado
Violeta, Heloísa e Davi tentam acalmar Isadora. Julinha e 
Constantino se desesperam ao saber que a joia de Valentino é 
verdadeira. Iolanda finge para Davi não saber dos documentos 
que incriminam Joaquim. Úrsula explica para Joaquim seu pla
no para obrigar Isadora a se casar com ele. Cipriano e Santa fla
gram Emília e Enrico juntos no cassino. Joaquim sabota o ateliê 
de Isadora, que, assustada, decide se casar com ele. 

Capítulo 31 - Segunda-feira
Ítalo tenta disfarçar o choque ao 
saber por Leonardo que Clarice foi 
casada com Jonathan. Alfredo não 

deixa Pat falar sobre o que aconteceu entre ela e Moa. Marcela 
autoriza Paulo a ir até a SG para tentar mais informações sobre o 
caso Clarice. O editor de Alfredo decide publicar a história infan
til inspirada em Pat e Moa. Ítalo aceita entrar para sociedade da 
Coragem.com. Sossô conta para Alfredo que Chiquinho viu Pat 
e Moa se beijando. O marido de Pat fica em choque.
 
Capítulo 32 - Terça-feira
Alfredo tenta convencer Sossô a esquecer o que Chiquinho 
disse sobre Pat e Moa. Ítalo pensa em montar uma sala secre
ta na sede da Coragem.com. Regina mente para Leonardo so
bre a conversa que teve com Paulo. Alfredo resolve procurar 
Moa e tira satisfações com o dublê. Alfredo acerta um soco em 
Moa, que fica surpreso. Moa diz que ama Pat, mas que ela é 
apaixonada pelo marido. Pat vê Anita na companhia de dan
ça e se surpreende com a semelhança entre a massoterapeu
ta e Clarice. Jonathan questiona Ítalo sobre seu relacionamen
to com Clarice.
 
Capítulo 33 - Quarta-feira
Ítalo confirma seu envolvimento com Clarice para Jonathan. 
Pat procura por Anita na companhia. Ítalo e Jonathan concor
dam que não devem confiar em Leonardo. Jonathan se sur
preende ao saber que Leonardo queria retomar a pesquisa 
de Clarice. Alfredo percebe a dispersão de Pat. Moa questiona 
Andréa sobre sua relação com Clarice.

Capítulo 34 - Quinta-feira
Andréa é dura com Moa e diz que  não  pode falar sobre certos 
assuntos. A atriz atende jornalistas no set de gravação e diz que 
está solteira. Rico vai à companhia de dança falar com Pat. Moa 
se machuca durante as filmagens do comercial. Kaká Bezerra 
assume lugar de Moa e surpreende fazendo o parkour. Rico e 
Lou se reconhecem. Jonathan conta para Ítalo sobre a conver
sa que teve com Leonardo. Pat conhece Anita.

Capítulo 35 - Sexta-feira
Pat decide fazer uma massagem com Anita. Jonathan pensa 
em descobrir com quem Clarice foi se encontrar no dia em que 
morreu. Rebeca convida Kaká para almoçar e se finge de repór
ter de uma revista de ação. Depois pede a ajuda de Kaká para 
desmoralizar Moa. Pat conta para Moa que conheceu Anita. 
Duarte pede um carro para Danilo. Pat incentiva Moa a inves
tir em Andréa. Anita chega com Dalva a uma roda de samba.

Capítulo 36 - Sábado
Anita vê Jonathan e fica interessada por ele. Andréa e Moa se 
reconciliam. Alfredo percebe Pat chateada ao falar de Moa e 
Andréa. Renan exige que Lou se afaste da companhia de dan
ça, pelo tempo em que ele estiver longe. Ítalo faz um organo
grama sobre o caso de Clarice. Jonathan depõe na delegacia. 
Rico conta para Ítalo que Danilo é um amigo que morava no 
exterior e que Clarice havia reencontrado há pouco tempo.

Capítulo 85 - Segunda-feira
Filó e Irma lamentam a discrimi
nação dos peões com Zaquieu. 
Mariana assume para José Leôn

cio seus erros do passado, e faz um alerta sobre a possibilidade 
de que Juma domine Jove. Guta e Marcelo confessam que ainda 
se gostam. Irma e Trindade se beijam. Juma deixa claro para Jove 
que não deixará a tapera. Tibério pede Muda em casamento.

Capítulo 86 - Terça-feira
Muda aceita se casar com Tibério, e José Leôncio e Filó acei
tam o convite para serem padrinhos do casal. Mariana perce
be que Irma se encantou por Trindade. Jove decide viver na 

tapera, enquanto resolve sua situação com Juma. Zuleica fica 
surpresa ao ver que Marcelo chegou do Pantanal, acompanha
do de Tenório e Guta.

Capítulo 87 - Quarta-feira
Zuleica critica Tenório por não tratar os filhos do mesmo jeito 
que trata Guta. Mariana sente que Filó gosta do afastamento 
de Jove da fazenda e dos negócios de José Leôncio. Zefa estra
nha a liberdade de Alcides na casa da patroa. José Lucas revela 
a Tadeu que se sente sozinho. Mariana diz a Irma que não gos
ta de Filó e Tadeu, e garante que não deixará o rapaz se apode
rar do que pertence a Jove.
 
Capítulo 88 - Quinta-feira
Juma e Jove fazem um acordo no relacionamento. Tadeu não 
gosta de ver Jove de volta à fazenda e reclama com Filó. Diante 
do apoio de José Leôncio a Davi, Jove pede demissão. José 
Leôncio volta atrás e dá o aval para Jove programar o novo sis
tema. José Lucas pede um beijo para Juma.

Capítulo 89 - Sexta-feira
José Lucas tenta levar Juma à força e Maria Marruá aparece na 
forma de onça para proteger a cria. O Velho do Rio convence 
José Lucas a deixar a tapera. Juma conta a Jove que José Lucas 
esteve na tapera. Guta comenta com a mãe que Zuleica é tão 
vítima como elas. Jove aceita se casar com Juma, mas se recusa 
a criar os futuros filhos na tapera.

Capítulo 90 - Sábado
José Leôncio fica indignado quando Jove comunica que irá 
morar na tapera depois que se casar com  Juma. Tadeu fica sen
sibilizado ao encontrar Guta. Zefa aceita o convite de Tadeu 
para assistir a roda de viola na fazenda. José Leôncio acredita 
que Juma, quer afastar Jove dele. Marcelo pede a José Leôncio 
para conferir o gado antes de fechar a compra.

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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