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CULTURA

Os Sagrados Atributos
das Mães

Alessandra
Mãe – Anjo Protetor
O verdadeiro amor materno
É Luz que transcende a razão,
É o sentimento mais sublime
Que a mulher abriga no coração.
*
Sua fonte é inesgotável...
É como um rio que busca o mar,
Não há obstáculos que a impede
Da sua nobre missão se realizar.
*
A mulher destinada pelo Criador
De novas criaturas então gerar,
Tem na sua natureza bendita
Todas as virtudes para amar...
*
Múltiplas são suas funções
Que realiza com abnegação
Para bem proteger os seus filhos
E garantir uma boa educação!
*
Amar é um doce remédio
Para a suas criaturas queridas,
No momento em que vão ferroar
As cruéis amarguras da vida.
*
Seu coração é reservatório
De imenso e abençoado carinho,
Exala o doce perfume das rosas
Mesmo sofrendo com os espinhos.
*
Se precisar, vai muito mais além,
Demonstrando seu nobre valor,
É capaz de doar a própria vida
Mais que é mãe... É um anjo protetor!
Nelson Pereira dos Santos

Filomena
era bonita...
Era toda nossa vida
Era todo nosso amor
Seus cabelos grisalhos
Pareciam fios dourados
Com tamanho esplendor
Filomena era bonita...
Era toda nossa vida
Era todo nosso amor.
Teresinha Grassi

Por nove meses, liguei-me a ti.
Nove mil vezes: amo-te assim,
como clarão na madrugada
com seu perdão, nossa risada
*
Amamentou a progenitora
assim projetou Amamentado
com muito amor amo-a mentora
por todo amor que me tem dado
*
Nasci sem cabelo
anjo sem auréola
quando em devaneio
fui sua rubéola
*
Por tudo que é escrito
por tudo que falta
e assim simbolismo.
Sem susto eternizo
por tudo que cala
és meu juízo.
Matheus Poeta Da Silva

Título 04

Amor de Mãe

Amor de mãe é fogo
Está presente nas veias
Correndo no sangue do povo
Nas cidades, roças e aldeias
*
O que falar sobre isso?
Algo tão profundo!
Amor de mãe é compromisso
Compromisso com o mundo
*
Ela é tão importante
Com um sorriso radiante
Sua segurança constante
De amor é fonte gigante
*
Cozinheira de alto nível
Comandante de alto calão
Essa mulher é tão incrível
Tanto amor no coração
*
Todo mundo já teve uma mãe
Ela que te viu nascer
Te carrega nove meses
E te embala até morrer
Davi Bertuzzo
11 anos

Resumo de Novelas
MALHAÇÃO (GLOBO, 17h22)

PSegunda
P
- Isadora promete guardar o segredo de Rafael. Enzo é zombado por gostar
de Úrsula. Gabriela repreende Pérola por fazer bullying com Úrsula. Getúlio mente para
Isadora sobre sua família. Bárbara revela a
todos que Úrsula é a menina misteriosa dos
vídeos.
PTerça
P
- Úrsula é ovacionada. Rafael se
nega a acompanhar Márcio ao Sapiência.
Enzo beija Úrsula e a pede em namoro na
frente de todos. Érico se irrita com a chantagem de Jade. Isadora revela o segredo
de Rafael para Gabriela, que se surpreende
com o que ouve.
PQuarta
P
- Rodrigues ameaça Érico. Pérola se frustra com Márcio. Rodrigues e Silva
levam Érico para um lugar ermo. Rodrigues
e Silva temem ter exagerado com Érico. Érico é levado para um centro de internação.
Gabriela procura Rafael. Érico chora no dormitório.
PQuinta
P
- Sávio tenta consolar Érico. Vagner ameaça brigar com Sávio por defender
Érico. Rafael repreende Márcio por destratar
Gabriela. Rodrigues mente para Isadora. Gabriela se comove com a história de Rafael.
Flora descobre que Érico foi detido.
PSexta
P
- Violeta passa mal ao saber do
ocorrido com Érico. Vagner ameaça Érico, e
Sávio desconfia. Vagner obriga Érico a participar de seu plano de fuga. Flora visita Érico
e é surpreendida pela rebelião comandada
por Vagner.

ORGULHO E PAIXÃO (GLOBO, 18h)

PSegunda
P
- Ofélia e Felisberto expulsam
Williamson de sua casa. Elisabeta e Darcy
confrontam Uirapuru e resgatam Lídia do
bordel. Lídia tenta fugir, mas Ofélia a surpreende. Darcy se revolta contra o pai. Susana beija Xavier. Mariana se declara para
Brandão.
PTerça
P
- Ofélia visita o cortiço e exige explicações de Camilo, que se impõe diante

da futura sogra. Brandão Mariana e Luccino
descobrem que a motocicleta sumiu. Mariana e Luccino recuperam a motocicleta. Lorde Williamson convida Elisabeta para jantar.
PQuarta
P
- Elisabeta aceita o convite de
Williamson, e Darcy se preocupa. Ernesto
e Ema discutem. Susana seduz Xavier. Mariana se chateia com Brandão. Fani engana
Cecília. Ernesto surpreende Ema. Darcy se
irrita com Williamson no jantar. Xavier procura Brandão.
PQuinta
P
- Xavier acusa Brandão de ser o
Motoqueiro Vermelho. Elisabeta enfrenta
Williamson. Ernesto provoca um acidente
com os vestidos de Elisabeta e Ema, que se
desespera. Darcy provoca Williamson. Ofélia
anuncia a Julieta que Camilo e Jane irão se
casar.
PSexta
P
- Elisabeta enfrenta Williamson e
diz que se casará com Darcy. Xavier faz uma
proposta ao Barão. Xavier inicia seu plano
contra Julieta. Julieta decide contratar um
falso padre para o casamento de Camilo e
Jane. Susana e Elisabeta se encontram.
PSábado
P
- Julieta é rude com Jane, que
enfrenta a futura sogra. Josephine seduz Uirapuru. Julieta coloca seu plano em prática.
Cecilia vê Josephine na rua e fica atônita,
preocupando Ludmila e Mariana. Ivete alerta Uirapuru sobre Josephine. Julieta procura
Camilo.

DEUS SALVE O REI (GLOBO, 19h)

PSegunda
P
- Lucíola vê Amália observando
Catarina. Catarina avisa a Otávio que ficará
em Montemor, até que Artena seja reconstruída. Afonso manda Romero acompanhar
a retirada das tropas de Otávio de Artena.
Catarina desmaia nos braços de Afonso.
PTerça
P
- Lupércio confirma que Catarina
está com a peste. Catarina diz a Lucíola que
culpará Amália pela peste, e fará com que o
povo se revolte contra ela. Otávio encontra
Virgílio caído na floresta descobre que ele é
inimigo de Afonso e Catarina.
PQuarta
P
- Virgílio diz que pode ser útil a

Mães são anjos transformados em mulher,
Flores que renascem a cada manhã,
Personagens santificadas do milagre da vida,
Pois a humanidade se renova no teu ventre.
Elas detêm o amor verdadeiro, incondicional,
Têm a capacidade de ouvir o silêncio,
Seus conselhos são dádivas divinas,
O melhor exemplo para seus filhos.
Mães são educadoras e sempre companheiras,
Seus braços: refúgio, carinho, acolhimento...
Desempenham com maestria o seu papel,
Sendo a representante de Maria na Terra.
Ó doces e maravilhosas criaturas!
Que Deus as proteja, hoje e sempre,
Sendo todo este dia em homenagem,
Às maiores benfeitoras da criação.
Waldir Ferraz de Camargo

Mãe – Uma
Pessoa Diferente

Uma pessoa abençoada
Uma pessoa bem diferente.
Que passa a ser especial...
Desde o início do pré-natal...
Por ter uma vida, no ventre.

Começa uma transformação
Mãe e filho ficando juntinhos.
A cada dia, sintomas diferentes...
Pois uma criança, ela já sente...
E começa a tratar com carinho.
Mas um dia vem a vitória
Um bebê trazendo alegria.
Seguindo o ciclo da vida...
Sendo o ponto de partida...
Para formação da família.
E com um amor constante
Pensa em nós o dia inteiro.
Mesmo quando casamos...
Quer saber como estamos...
Pois seu amor é verdadeiro.
Parabéns a todas as mães
Por esta missão recebida.
Aceite agora nossa gratidão...
Do fundo do nosso coração...
Esta homenagem merecida.
E para as mães não presentes
Não podemos esquecê-las, não.
Pois foram grandes guerreiras...
Ao superarem tantas barreiras...
Para cumprirem a sua missão.
Hildo Daniel

Mães

Por toda sua dor
E do seu ventre nascemos
E com muito amor
Em sua vida sempre estaremos.
Por seus sofrimentos
Nos vem a reflexão
Que nos seus pensamentos
Sempre serão de compaixão.
Sua especialidade
É ver seus filhos queridos
Ter toda felicidade.
Livrando-os dos males temidos
Sua força é irreconhecível
Nas suas lutas, sempre vencedora
Não economiza seu combustível.
Pois nunca será uma perdedora
Por seus filhos
Enfrenta qualquer guerra
E qual seja a situação, nunca sai dos trilhos.
Também por um milagre, às vezes, o espera
No seu lar
És a rainha.
De você temos muito a falar,
Com muito respeito, e sem piadinha,
És nossa fortaleza
De todo mundão
Cuidando sempre da nossa fraqueza,
E fortalecendo o seu coração,
Chora, sem sentir dor,
Chora de felicidade,
Chora por amor,
Chora por ser a maior celebridade,
Porém, todos os dias são seus
É um ser abençoado
Por nosso querido Deus.
Uma pessoa a ser sempre amada
Por isso, só nos resta lhe agradecer.
Por tudo que nos fez
Só o seu carinho pra nos engrandecer...
Parabéns, Mãe!
Juarez Cândido da Silva

Doce mãe

Mulher forte, poderosa, parece que sabe tudo.
Você me parece ser imortal.
Sempre achei que você fosse.
Você é super protetora, mãe
É aquela que corrige, mais dá a vida por seu filho.
Mãe, você dá carinho na dose certa, sabia?
E é amiga nas horas difíceis.
É amorosa por todo o longo da vida.
Mesmo em situações em que não consegui dizer como,
você é importante para mim.
Hoje, saiba que você foi e é muito importante.
É uma pedra preciosa já lapidada.
E o seu amor esta trancado dentro do meu coração.
Está fechado para sempre, viu?
A chave? Está nas mãos de Deus.
Este amor? Jamais vai sair de lá.
Este amor é eterno, mãe preciosa.
Seja muito feliz neste dia.
Ivete Martins Ferreira

Confira os capítulos da sua trama preferida nas sinopses de 14 a 19 de maio
Otávio. Amália ouve Catarina delirar e pedir
desculpas ao pai. Amália convence Afonso
a iniciar uma busca por Augusto. Catarina
decide escrever uma carta para Augusto.
Catarina delira e revela a Afonso que o ama.
PQuinta
P
- Afonso pede que Tiago que não
conte o que ouviu a Amália. Brice avisa a
Selena que ela e Agnes devem deixar Montemor. Catarina manda Lucíola espalhar na
cidade que Amália é uma bruxa. Afonso descobre que Rodolfo mentiu.
PSexta
P
- Afonso intima Rodolfo a deixar
Montemor. Lucrécia casa Glória e Ístvan.
Antes de morrer, Ístvan deixa a Glória uma
herança. Lupércio afirma que Catarina está
fora de perigo. Mandingueira avisa que o
reino sofrerá injustiças e aconselha Amália
a fugir.
PSábado
P
- Virgílio conta a Otávio onde
Catarina prendeu Augusto. Catarina decide
ir a Brúnis para falar com o Inquisidor. Otávio coloca Virgílio na masmorra ao constatar
que Augusto não está na Torre. Gregório se
surpreende ao saber que Amália é casada
com Afonso.

SEGUNDO SOL (GLOBO, 21h)

PSegunda
P
- Beto decide ir para Aracaju, mas não consegue embarcar no avião.
Remy e Karola convencem Beto a fingir sua
morte. Beto conhece Luzia e se encanta por
ela. Beto decide acabar com sua falsa morte. Luzia encontra Karola, que diz esperar
um filho de Beto.
PTerça
P
- Beto desiste de mandar Karola
embora, ao saber de sua suposta gravidez.
Luzia e Beto acabam se separando. Laureta
descobre que Beto está vivo e chantageia
Karola. Karola implica com Luzia. Beto despreza Karola. Beto encontra Edilei na casa
de Luzia.
PQuarta
P
- Luzia mente para justificar para
Edilei a presença de Beto em sua casa. Luzia
descobre que Edilei tem uma doença grave.
Beto decide voltar para Salvador, e descobre
que Remy o enganou. Karola percebe que

Luzia está grávida e arma para a rival.
PQuinta
P
- Luzia afirma a Beto que o bebê
que espera não é filho dele. Beto decide ir
embora e Karola se enfurece. Luzia marca
um encontro com Beto. Ionan descobre que
Beto está vivo. Edilei agride Beto ao vê-lo
com Luiza. Luiza empurra Edilei, que se dedequilibra.
PSexta
P
- Luzia se desespera com a morte de Edilei. Karola convence Luzia a fugir.
Karola inventa para Luzia que Beto morreu.
Laureta denuncia Luzia à polícia. Passam-se
algumas semanas. Luzia dá à luz. Luzia pergunta por seu filho para Karola e Januária.
PSábado
P
- Karola diz a Luzia que seu bebê
não sobreviveu. Karola sela seu acordo com
Januária. Laureta avisa à família de Beto
que seu filho nasceu. Laureta denuncia o
esconderijo de Luzia. Luzia se enfurece ao
saber que foi enganada por Karola. Luzia
assusta Karola.

APOCALIPSE (RECORD, 19h30)

PSegunda
P
- Stefano e Ricardo planejam
torturar Benjamin. Ricardo humilha Isabela.
André ameaça Benjamin na prisão. Stefano
envenena Glória. Stefano chama Ricardo e
diz que Glória está morta. Ricardo descobre
que um asteroide se chocará com a Terra.
PTerça
P
- Ricardo manda Ariela abafar a notícia da chegada do asteroide. Guido diz que
a polícia foi orientada a arquivar o caso de
Glória. Adriano pede para Ricardo não matar Benjamin. Ricardo apresenta Benjamim
como terrorista, e Zoe se desespera.
PQuarta
P
- Ricardo apresenta um vídeo falso para incriminar Benjamin. Ricardo chantageia Benjamim, que não se curva ao vilão.
Brenda e Adriano se preparam para salvar
Benjamin. Oziel e Marta se apavoram ao saberem que Benjamim foi incriminado.
PQuinta
P
- Benjamim é torturado. Greta
flagra Adriano fotografando as plantas da
Cidade do Futuro. Adriano despista Greta,
que desconfia. Uri e Dylan se apavoram ao
verem fiscais do governo conferindo a im-

plantação da marca nos funcionários.
PSexta
P
- Alan fica ao lado de Ricardo e
contra os próprios familiares. Zoe sai à procura de Jonas. Ricardo ameaça Uri e Dylan.
Zoe é reconhecida e agredida na rua. Natália impede que Zoe seja linchada. Guto avisa
César que André está em sua casa à procura
de Zoe.

CARINHA DE ANJO (SBT, 20h30)

PSegunda
P
- Adolfo se declara para Haydee.
Haydee identifica a mulher nas fotos com
Gustavo. Cristóvão consegue uma oportunidade para provar sua inocência a Gustavo. Haydee expulsa Flávio de casa. Flávio
ameaça agredir Haydee, e Adolfo intervém.
PTerça
P
- Flávio diz a Haydee que voltará
para se vingar. Haydee e Adolfo procuram
Cecilia e revelam que Gustavo foi vítima de
uma armação de Flávio. Flávio chantageia
Leonardo. Cecilia pede perdão a Gustavo.
Cristóvão descobre que Leonardo é golpista.
PQuarta
P
- Leonardo rouba joias e dinheiro
do cofre da sala de Gustavo. Cristóvão descobre que Flávio usou seu nome na negociação com os árabes. Cassandra ofende
Estefânia. Estefânia dá uma bofetada em
Cassandra e desmaia. Flávio ameaça Silvana.
PQuinta
P
- Preocupada, Cassandra telefona
para Vitor e conta que Estefânia está no hospital. Cassandra se culpa pelo estado de Estefânia. Cristóvão enfrenta Flávio, e Gustavo
ouve. Cristóvão conta tudo o que sabe sobre
Leonardo para Gustavo, e Silvana confirma.
PSexta
P
- Leonardo foge e empurra Adolfo.
Gustavo pede perdão para Cristóvão e implora para que ele volte a trabalhar na empresa. Franciely perdoa Silvestre, e os dois
se beijam. Rogério mostra o vídeo de Estefânia para Cassandra. Rogério e Cassandra
se beijam.
Resumos sujeitos a alteração, de acordo com
a edição dos capítulos pelas emissoras.

