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Jezabel

19h50 | record | 12 anos

20h45 | Record | 14 anos
RecordTV - Divulga

Gabriela não
lembra de quem
a drogou. Lara fica
revoltada a descobrir
que Sophia está namorando Antonio.
SEGUNDA
Antonio chega em casa irritado
pela briga com Sophia. Mariinha
recebe a visita de um artista em
seu restaurante. Jandira pede
para Zeca não dizer a verdade
para Madalena. Paulo Roberto
chantageia Lara. Graça aceita o
convite de Sem Noção.
TERÇA
Dagoberto estranha a atitude
de Edison. Inês diz para Edevaldo que enviou o diário para
Antonio. Mariimha recebe um
recado de Carlos tentando se

aproximar dela e fica furiosa.
Gabriela estranha o comportamento de Vitor, que fala mal
de Rafael.

SEGUNDA
Jezabel e sua comitiva levam pães
já cortados para o povo de Samaria. Jezabel diz ao povo que isso é
uma dádiva dos deuses fenícios. O
povo grita em coro um sonoro “viva
a rainha”. Aisha está com Acabe
no leito e pergunta se ele está ouvindo o barulho de fora. Aisha diz
que o povo está sendo manipulado
por Jezabel. Acabe diz que Deus
os abandonou. Zedequias ouve a
conversa.

QUARTA
Sophia fica sem graça diante da
descoberta de Antonio. Edevaldo fala sobre o roubo do diário
com André. Antonio diz que Sophia parece estar mentindo.
QUINTA
Gabriela não lembra da pessoa
que a drogou. Rafael a apoia.
Ela conversar com Mariinha e
defende o filho do reitor. Inês vê
Antonio e Sophia se beijando.
SEXTA
Lara exige que Sophia readmita
Paulo Roberto. Edevaldo revela
a verdade para Antonio e pede
segredo. Pedro afirma que o traficante conseguiu fugir.

as aventuras de poliana

Elias desafia
Acabe. Ele pede para
o povo de Israel se reunir no Monte Carmelo
com sacerdotes de
Baal. Acabe chega ao
Monte Carmelo.

TERÇA
Queila em profundo sofrimento,
chorando muito, fala com o filho
morto. Hanniball na sala do trono
diante de Acabe e Jezabel, diz que
vai partir com Adad para Sarepta.
QUARTA
Baruch está brincando próximo de
casa e Queila o observa. Baruch sai
correndo. Hannibal, Adad e mais

soldados entram na cidade.
Queila chama por Baruch que já
se afastou bastante. Queila corre atrás do filho, mas Hannibal é
mais veloz.
QUINTA
Elias e Acabe se encaram. Elias
diz a Acabe que ele não confiou
no Senhor e se uniu a Baal. Acabe diz que fez isso para salvar Israel das mãos dos assírios. Elias
desafia Acabe e pede para reunir
o povo de Israel no Monte Carmelo e também quatrocentos
e cinquenta sacerdotes de Baal.
SEXTA
Barzilai fica decepcionado com
Queila ao saber que Baruch é
filho de Hannibal. Barzilai diz a
Levi, Queila e Baruch que Elias
convocou a todos para irem ao
Monte Carmelo. Acabe chega ao
Monte Carmelo e encontra Elias.

a dona do pedaço
21h15 | Globo | 14 anos

20h30 | SBT | 12 anos

RecordTV - Divulga

Débora tropeça e torce o pé.
Ressentida com o que
aconteceu, Débora
ignora a presença de
Filipa na aula de balé.
SEGUNDA
Fernanda discute com Durval e
insiste em permanecer na casa
do casal. Filipa não conta para
João que Poliana foi visitá-lo.
TERÇA
Luca chega a casa de Mirela para
o jantar de oficialização do namoro. Fernanda entra no Clubinho para buscar Lorena.
QUARTA
Na casa de Luisa, Débora tropeça e torce o pé. Durval diz a
Fernanda que a partir de agora,

SEGUNDA
Maria da Paz fica confusa com o
beijo de Régis. Fabiana se insinua
para Agno. Cosme volta para a
casa de Otávio e tenta conter sua
revolta.

vai passar todas as obrigações
e responsabilidades que tem
como pai a ela.
QUINTA
Os pais de Mirela insistem em
ficar na escola e acompanhar a
menina na aula. Lindomar retoma o trabalho de bedel da
escola. Ressentida com o que
aconteceu, Débora ignora a presença de Filipa na aula de balé.
SEXTA
Jeff pergunta a Brenda se ela já
tem um squad para o game da
O11O, mas a conversa é interrompida pelo samba de Lindomar. Sérgio retorna ao trabalho
e é confrontado por Roger, que
diz que seus filhos não poderão
participar do Campo de Férias.
Filipa se desculpa com João por
ter omitido que Poliana foi até
sua casa.

TERÇA
Cosme acerta os detalhes com Chiclete. Fabiana incentiva Vivi a usar
roupas ousadas. Amadeu cuida de
Gilda. Márcio tenta se reconciliar
com Silvia. Maria da Paz pergunta
por Amadeu para Márcio. Ademir
sente uma forte dor no peito.

Abel leva Britney para jantar.
Britney sofre preconceito no restaurante.
Evelina e Chiclete chegam à casa de Maria
da Paz e conhecem Jô.

QUARTA
Vivi se anima com a descoberta de
que Fabiana é sua irmã e a jovem
finge surpresa. Jô gosta de ver o
entrosamento entre Régis e Maria da Paz. Abel leva Britney para
jantar. Agno vê Lyris e Tonho na
cozinha. Britney sofre preconceito
no restaurante.

QUINTA
Agno explica seu plano para Fabiana e Sávio ouve a conversa
dos dois. Nilda exige que Rael
cumpra sua promessa. Rock e
Maria da Paz reatam a amizade.
Antero conversa com Camilo
sobre o suposto pai de Eusébio.
SEXTA
Maria da Paz discute com Amadeu. Todos prestam seus depoimentos. Amadeu confronta
Rael e exige que ele acabe com
sua vingança. Evelina estranha a
proximidade de Jô e Régis
SÁBADO
Maria da Paz e Amadeu brigam.
Vivi fica lisonjeada com os elogios que recebe de Chiclete e ele
conhece Kim. Camilo estranha o
comportamento de Vivi. Chiclete fala sobre Vivi para Adão. Jô
incentiva Maria da Paz.

