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NOVELAS
JESUS
Divulgação

20h45 | Record | Livre

Jesus cura Judas Tadeu. Jesus se aproxima de Judas Tadeu e passa as mãos em seus
olhos. Milagrosamente, Judas Tadeu volta a
enxergar. Joana descobre que Jesus fez Judas
Tadeu voltar a enxergar. Pilatos pergunta o
que Claudia sabe sobre a cura de Judas Tadeu.

SEGUNDO SOL
Divulgação

21h45 | Globo | 12 anos

Luzia e Roberval descobrem o envolvimento de Laureta com o tráfico drogas. Luzia afirma a Groa que tem
certeza de que sofreu um novo golpe de Karola
e Laureta. Luzia e Galdino roubam o colar de
Karola para incriminar Laureta.

SEGUNDA
Jesus expulsa comerciantes e cambistas do Templo Sagrado. Satanás
observa e fala ao ouvido de muitos.
Caifás questiona a atitude de Jesus.
Jesus diz que reconstruirá o templo
em três dias. Judas Iscariotes pede a
ajuda de Salomé para salvar Batista. Maria encontra com Tiago Justo
e Deborah descobre que o rapaz é
irmão de Jesus. Tiago Justo diz não
acreditar no poder de Jesus. Caifás
avisa que algo precisa ser feito contra Jesus. Batista recebe a visita de
Iscariotes e entrega uma mensagem para o Messias. Jesus descobre
que Batista foi preso.
TERÇA
Barrabás é surpreendido com a
chegada do misterioso Goy. Nicodemos fica impactado com os
ensinamentos de Jesus. Jesus fala
do poder da fé em Deus. Judite
troca o copo trazido por Livona e
entrega a Caifás. Maria Madalena
é atormentada por sete demônios.
Nicodemos agradece por ter sido
recebido por Jesus. Jesus diz que

SEGUNDA
Beto questiona Luzia sobre a morte
de Remy. Luzia foge de Beto. Karola
sofre com o assassinato de Remy.
Ionan acredita que Luzia é culpada
pela morte de Remy, e Beto se desespera. Dodô e Naná exigem que
Ionan prenda Luzia. Karola se preocupa com o dinheiro roubado por
Remy. Rosa confronta Karola sobre
a morte de Remy. Ícaro e Manu se
descontrolam ao descobrir sobre
a situação de Luzia. Groa cuida de
Luzia, que afirma que se vingará de
Karola e Laureta.
TERÇA
Luzia afirma a Groa que tem certeza de que sofreu um novo golpe
de Karola e Laureta. Beto acredita
ter se apaixonado por uma bandida, Luzia. Roberval garante a Zefa
que Luzia é vítima de uma nova
armação. Naná revela que Nestor é pai biológico de Remy. Rosa
confronta Laureta pela morte de
Remy. Karola convence Valentim
a ajudá-la a se reaproximar de
Beto. Roberval diz a Cacau que

ninguém comerá o fruto da figueira. Caifás e Anás dizem que Jesus
deve ser morto. Herodíade vai até
a prisão onde está João Batista e
o provoca. Pilatos descobre que a
filha está se envolvendo com um
cego judeu. Jesus encontra com
Judas Tadeu. Pilatos manda matarem o rapaz.
QUARTA
Pilatos ordena a morte de Judas
Tadeu. Jesus se aproxima de Judas
Tadeu e passa as mãos em seus
olhos. O Messias manda o rapaz
ir banhar-se no tanque de Siloé.
Helena fala para Cláudia sobre o
amor que sente por um judeu cego.
Salomé visita João Batista na prisão. Simão Zelote segue Judas Tadeu. Judas Tadeu volta a enxergar.
Madalena pede para Petronius não
matar o judeu que se envolveu com
Helena. Caifás manda Malco prender Jesus.
QUINTA
Malco se recusa a prender Jesus.
Petronius ameaça Judas Tadeu

acredita na inocência de Luzia.
QUARTA
Naná se explica para Dodô, que
afirma que não perdoará a esposa.
Naná decide se mudar para a casa
de Nestor. Dodô incentiva Beto a se
reerguer. Laureta exige que Galdino descubra o paradeiro de Luzia.
Cacau vai ao encontro de Luzia, e
Galdino a segue, sem perceber que
também está sendo vigiado. Os
capangas de Roberval impedem
que Galdino alcance Luzia. Laureta
seduz Icaro. Luzia aceita unir-se a
Roberval contra Laureta e Karola.
QUINTA
Cacau desconfia das intenções
de Roberval ao ajudar Luzia. Zefa
repreende Severo. Rochelle estranha uma ligação misteriosa de
Roberval. Dominick ameaça Roberval. Valentim conforta Beto e o
incentiva a visitar Karola. Roberval
e Luzia explicam seu plano contra
Laureta para Groa e Cacau. Laureta envia Galdino para um posto
de saúde. Groa descobre sobre o

e é surpreendido com a chegada
de Helena. Helena implora para
Petronius não matar seu amado.
Nicodemos leva Judas Tadeu para
testemunhar a favor de Jesus no
sinédrio. Petronius retorna com Helena e finge ter executado o judeu
cego. Jesus se despede de Maria.
Helena diz a verdade para Claudia
e revela que Judas Tadeu está vivo.
Iscariotes procura Jesus. O Messias
passa ensinamentos aos seus seguidores. Jesus se encontra com a
Mulher Samaritana.
SEXTA
Jesus diz que a Mulher Samaritana
não terá mais sede. Judas Iscariotes vai até Jerusalém à procura de
Jesus. Madalena vê seu reflexo se
transformar no espelho e se desespera. Heitor zomba de Batista na
prisão. Herodíade manda Salomé
ficar longe do prisioneiro. Joana
descobre que Jesus fez Judas Tadeu
voltar a enxergar. O Messias espalha a palavra de Deus para todos.
Herodíade sugere que ele mate
João Batista.

estado de Galdino. Luzia vai ao
encontro de Galdino.
SEXTA
Luzia oferece tratamento médico
a Galdino, em troca dos segredos
que o capataz sabe sobre Laureta. A mãe de Galdino morre, e
ele decide procurar Luzia para se
vingar de Laureta. Luzia e Roberval descobrem que Laureta está
envolvida com o tráfico de drogas.
Rochelle desconfia das ligações
recebidas por Roberval. Galdino
volta para a casa de Laureta. Cacau incentiva Luzia a escrever uma
carta para Beto.
SÁBADO
Luzia afirma a Manu que é inocente. Laureta confronta Karola, e
Galdino conta a Luzia. Luzia pensa
em intrigar Laureta contra Karola.
Groa entrega a Beto uma carta de
Luzia. Luzia e Galdino roubam o
colar de Karola para incriminar
Laureta. Tomé revela a Gorete que
Dodô lhe pagava para mantê-la
afastada de Clóvis.

