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CENA 01. HOSPITAL. UTI. INTERIOR. DIA.  

Continuação da última cena do capítulo anterior. 

Dom Omar diante do leito vazio. A enfermeira chega logo em 

seguida. 

Enfermeira — O senhor não pode entrar assim. 

Dom Omar — Essa cama tá vazia. 

Enfermeira — Ele foi transferido para outro leito, se o 

senhor quiser/ 

Dom Omar — (Corta) Não. Eu não quero. Nem sei porque 

eu vim aqui. 

Dom Omar olha mais uma vez para o leito vazio e vai embora. 

CENA 02. FAZENDA FAGUNDES LESSA. PARREIRAIS. EXTERIOR. 

DIA.  

Inácio e Vitória percorrendo os parreirais. Cada um em um canto. 

Inácio — (Grita) Maria Luísa! 

Os dois se encontram. 

Inácio — E aí? 

Vitória — Aqui ela não tá. 

Inácio — Será que ela foi pra cidade? 

Vitória — Acho que não. Ela deve tá em algum canto 

dessa fazenda. Esse lugar é muito grande. 

(Tom) Quando tu tinha a idade dela, onde que tu 

costumava ir? 

Inácio — Quando eu tinha a idade dela eu não morava 

mais aqui. 

Vitória — Bom... Aí fica difícil. 

Inácio — Rio! 
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Vitória — Que rio? 

Inácio — Tem um rio aqui perto. Ela pode tá lá. Vamos 

lá ver? 

Vitória concorda e os dois seguem caminhando rápido. 

CENA 03. HOSPITAL. SALA DE BETHÂNIA. INTERIOR. DIA.  

Continuação da cena 25 do capítulo anterior. 

Thiago diante de Bethânia. 

Thiago — (Surpreso) Eu assumir a supervisão da 

segurança do hospital? 

Bethânia — Por que o espanto? Tu não se acha capacitado 

pro cargo? 

Thiago — Não é isso é que tu me pegou de surpresa. 

Bethânia — Se quiser um tempo pra pensar... Mas eu não 

teria feito essa proposta se não achasse que tu 

fosse a pessoa indicada. 

Thiago — Eu sei, Bethânia. Eu agradeço muito a 

confiança. 

Bethânia — E então? Aceita ou não? 

Thiago — (Sorri) Claro que sim! 

Bethânia — Sabia que tu não ia fugir desse desafio. 

Thiago — Tá, mas como é que vai funcionar? 

Bethânia — Os três primeiros meses são de experiência, 

pra ver a tua adaptação no novo cargo. Se tudo 

der certo tu a gente troca tua função pra 

supervisor de segurança. 

Thiago — E... 

Thiago faz sinal de dinheiro com a mão. 
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Bethânia — (Ri) Fica tranquilo que o aumento não vai ser 

só de serviço. O salário vai subir também. Mas 

só depois da experiência! É que caso não dê 

certo eu não posso diminuir teu salário depois. 

Thiago — Eu sei disso. (Tom/Se levanta) E mais uma 

vez obrigado pela confiança. 

Bethânia — Me agradeça fazendo um bom trabalho. 

Thiago concorda. 

CENA 04. CASA MENNA ASSUMPÇÃO. SALA. INTERIOR. DIA.  

Continuação da cena 27 do capítulo anterior. 

Clô coloca Maria Luísa para dentro e fecha a porta. 

Clô — Calma, querida. Senta e me conta o que 

aconteceu. 

Maria Luísa e Clô sentam no sofá. 

Maria Luísa — Aquele homem me disse coisas horríveis, Clô! 

Clô — Que homem? 

Ernesto — (Off) Que homem! 

Ernesto aparece vindo do quarto. 

Ernesto — Dom Omar Fagundes Lessa... É dele que tu tá 

falando, né Luísa? 

Maria Luísa concorda. 

Clô — Ernesto, vai buscar um copo d’água pra ela, 

por favor. 

Ernesto vai para a cozinha. 

Maria Luísa — Eu não quero água. Eu... Eu/ 
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Clô — Vai te fazer bem. Tu tá muito nervosa. Eu 

preciso que tu se acalme pra saber o que 

aconteceu exatamente. 

Maria Luísa — Aquela casa é um inferno, Clô! Meu pai tinha 

razão! Aquele homem não tem coração! 

Ernesto volta com um copo de água. 

Ernesto — O que aquele desgraçado fez? Ele te 

machucou? Me fala que eu acabo com ele. 

Clô pega o copo da mão de Ernesto e entrega para Maria Luísa, que 

bebe. 

Clô — (Repreende) Para de botar pilha, Ernesto! 

Maria Luísa — Ele não me machucou. Pelo menos não dá 

forma que o senhor tá pensando. 

Clô — Então o que foi? 

Maria Luísa — Ele fala coisas horríveis da minha mãe. Ela 

não tá aqui pra se defender... Fala que ela tinha 

que ser enterrada como indigente. 

Clô — Que horror, meu Deus. 

Maria Luísa — Ele é frio, insensível... Agora acho que eu 

entendo porque o meu pai fugiu de lá. Não tem 

como ser feliz naquela casa. 

Ernesto — Aquele homem não presta, Maria Luísa. Eu 

tenho quase certeza que foi ele quem mandou 

matar o Deocleciano, seu avô por parte de mãe. 

Maria Luísa — Como assim? 

Clô — Agora não é hora pra esse assunto, Ernesto. 

(Tom) É uma desconfiança que a gente tem, 

mas nunca conseguimos provas de nada. 

Ernesto — O ódio dele é a maior prova que a gente pode 

ter. 
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Clô abraça Maria Luísa. 

Clô — Tu pode ficar aqui o tempo que quiser. 

Maria Luísa — Obrigada. Não tem como eu ficar lá. Ainda 

mais com ele falando com todas as letras que eu 

não sou bem-vinda lá. 

Clô — Ele disse isso? 

Maria Luísa confirma com a cabeça. Clô suspira. A campainha toca. 

Ernesto — Deixa que eu atendo. 

Ernesto cruza a sala e abre a porta da rua. É Maiara. 

Maiara — Licença. Desculpa incomodar, mas acho que 

eu esqueci o meu carregador aqui. 

Ernesto — Claro. Pode procurar. 

Maiara vai entrando e vê Maria Luísa. 

Maiara — E essa menina quem é? 

Em Maria Luísa. 

CENA 05. FAZENDA FAGUNDES LESSA. COZINHA. INTERIOR. 

DIA.  

Amália lavando a louça. Jonas entra da rua. 

Jonas — Tu não imagina o que tão comentando na 

cidade. 

Amália — O quê? 

Jonas — Que a Helena tá na cidade. 

Amália — Que Helena? A primeira mulher do Dom 

Omar? 

Jonas — Ela mesmo. 

Amália — Minha nossa senhora! Imagina que confusão 

vai ser se ela resolver aparecer aqui! 
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Jonas — Ela não seria louca. 

Amália — Será? A troco de que ela voltaria à Santo Anjo 

Missioneiro se não fosse pra procurar a família. 

Jonas — Não sei. Mas se ela aparecer por aqui é capaz 

de Dom Omar expulsar ela à bala. 

CENA 06. CASA MENNA ASSUMPÇÃO. SALA. INTERIOR. DIA.  

Maiara, Clô, Maria Luísa e Ernesto. Conversa já iniciada. 

Maiara — Será que não é melhor avisar alguém da 

família. 

Ernesto — Nós somos a família dela. 

Maiara — Eu sei. Eu digo da outra família. 

Maria Luísa — Eu não quero falar com ninguém de lá! 

Maiara — Mas deve ter alguém preocupado. Devem tá 

te procurando! 

Maria Luísa — Duvido. 

Clô — Acho que a Maiara pode ter razão, Luísa. Será 

que o Inácio não tá atrás de ti. 

Maria Luísa — (Pensativa) Não tinha pensado nisso. 

Clô — Então vamos pelo menos avisar o Inácio. 

(Tom/Para Maria Luísa) Tu tem o numero dele. 

Maria Luísa — Não. 

Clô — Como é que a gente vai fazer pra avisar, 

então. Alguém vai ter que ir até lá. 

Ernesto — Maiara, tua irmã não tá trabalhando na 

fazenda daquele infeliz? Liga pra ela. 

Maiara — Verdade! Vou ligar pra Vitória. 

Maiara se afasta um pouco e pega o celular. 
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Maiara — (Cel) Vitória. 

CENA 07. MARGEM DO RIO. EXTERIOR. DIA.  

Vitória falando ao celular. Inácio mais afastado. 

Vitória — (Cel) A gente tava agora mesmo procurando 

por ela. Muito obrigada, maninha. A gente tá 

indo praí. Beijos. 

E desliga. Vitória corre até Inácio. 

Vitória — Inácio! Encontraram a Maria Luísa. 

Inácio — Quem achou? 

Vitória — A minha irmã. Eles tão lá na casa da dona Clô 

e do seu Ernesto. 

Inácio — Então vamos pra lá agora. 

Vitória concorda. 

CENA 08. HOSPITAL. SALA DE BETHÂNIA. INTERIOR. DIA.  

Bethânia ao celular. 

Bethânia — (Cel) Samira, tu consegue dar um pulinho 

aqui no hospital ainda hoje? Eu queria te falar 

uma coisa... Não, melhor pessoalmente... Tá 

bem, to te esperando. 

E Bethânia desliga. 

CENA 09. HOSPITAL. CANTINA. INTERIOR. DIA.  

Samira e Bethânia. 

Samira — O que de tão importante tu tem pra me falar? 

Bethânia — Helena voltou. 

Samira — (Surpresa) Quê?! Onde ela tá? 

Bethânia — Onde ela tá eu não sei, mas ela apareceu pra 

visitar o Daniel. 
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Samira — Mas tu tem certeza que é ela, Bethânia. 

Bethânia — Eu não estaria te falando se não tivesse 

certeza. 

Samira — Vai saber! Tantos anos que a Helena tá 

sumida. 

Bethânia — Quando eu cruzei com ela no corredor eu 

também achei que pudesse tá errada. Mas eu 

chequei os registros de entrada da UTI e é ela 

mesma. 

Samira passa a mão pelo rosto, incrédula. 

Samira — Tu deveria ter segurado ela aqui e ter me 

chamado. 

Bethânia — Aqui é um hospital e não uma cadeia. 

Samira — Eu preciso encontrar ela antes do Omar. 

Bethânia — Então se agiliza porque parece que foi por 

pouco que eles não se cruzaram no hospital 

hoje. 

Samira — Eu preciso agir rápido. 

Bethânia — Qual é o problema de Dom Omar encontra a 

Helena? 

Samira — Qual é o problema? Aquela mulher é um 

carma. E se ela pensa que vai atrapalhar a 

minha vida, ela tá muito enganada. Eu não vou 

deixar! 

Samira se levanta. 

Bethânia — Não vai nem tomar um cafezinho? É por 

minha conta. 

Samira — Depois de tudo que tu falou, eu não tenho 

cabeça pra cafezinho. Eu preciso agir. 
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E Samira sai, decidida. 

CENA 10. EMPÓRIO. INTERIOR. DIA.  

Vicente, Rebeca e Erodes. Thiago entra da rua com um sorriso no 

rosto. 

Rebeca — E essa sorriso estampado no rosto, Thiago? O 

que aconteceu pra tu tá assim? 

Thiago — Uma coisa maravilhosa: Fui promovido! 

Todo comemoram e abraçam Thiago. 

Vicente — Parabéns, meu filho! Tu merece. 

Rebeca — Mas o que tu vai fazer agora? 

Thiago — Vou ser supervisor do setor de segurança. 

Erodes — Agora sim! Chefe! 

Vicente — Eu fico muito feliz por ti meu filho. Tu é um 

guri bom! Deus tá te recompensando. 

Erodes — E agora que tu vai virar chefe e vai ganhar 

mais, a gente poderia rever essa divisão do 

aluguel da nossa casa. 

Thiago — Nem pensar, Erodes. Não vem querer dar 

uma de malandro pra cima de mim. 

Em Thiago. 

CENA 11. RUA. EXTERIOR. DIA.  

Samira caminha pela rua apressada e falando ao celular. 

Samira — Jonas, preciso de um favor teu. (Tom) Não 

me interessa! Larga tudo o que tu tá fazendo e 

faz o que eu vou te falar. 

Samira entra no carro, que logo em seguida vai se afastando. 

ABERTURA 
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CENA 12. FAZENDA FAGUNDES LESSA. FUNDOS. EXTERIOR. 

DIA.  

Amália recolhendo as roupas do varal. Jonas desliga o celular. 

Amália — Que cara é essa? 

Jonas — Nada. Vou precisar sair. Se Dom Omar me 

procurar, diz que eu fui resolver uma coisa pra 

dona Samira. 

Amália — Que coisa? 

Jonas — Nada que seja da tua conta. 

Jonas sai. 

CENA 13. CASA MENNA ASSUMPÇÃO. SALA. INTERIOR. DIA.  

Clô, Ernesto, Maiara e Maria Luísa. A campainha toca. 

Ernesto — Deve ser eles. 

Maiara — Deixa que eu abro. 

Maiara cruza a sala e abre a porta. Inácio e Vitória vão entrando. 

Inácio — (Para Maria Luísa) Por que tu não avisou que 

vinha pra cá? 

Clô — Aconteceu umas coisas. 

Inácio — Tudo bem. No caminho a gente conversa. 

Obrigado, Clô. (Para Maria Luísa) Vamos? 

Maria Luísa — Eu não vou voltar praquela casa. 

Inácio — Como assim? 

Maria Luísa — Aquele senhor que é teu pai me disse com 

todas as letras que eu não era bem-vinda 

naquela casa. 

Inácio senta ao lado de Maria Luísa. 
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Inácio — Me explica essa história direito. O que ele fez 

exatamente. 

O celular de Vitória toca. Ela se afasta e atende. 

Vitória — (Cel) Alô. 

Thiago — (Off/Cel) Vitória eu tenho uma novidade pra 

te contar! 

Vitória — (Cel/Baixo) Agora eu não posso, Thiago. 

CENA 14. EMPÓRIO. INTERIOR. DIA.  

Thiago ao celular. 

Thiago — (Cel) Mas, Vitória. 

Vitória — (Off/Cel) Agora não. Depois a gente se fala. 

Vitória desligou. Thiago guarda o celular, visivelmente chateado. 

CENA 15. CASA MENNA ASSUMPÇÃO. SALA. INTERIOR. DIA.  

Vitória desliga o celular e se aproxima dos demais. Inácio perplexo. 

Inácio — Ele disse isso? 

Maria Luísa — Com todas as letras. E pra lá eu não volto! 

Inácio — Calma, Luísa. Eu sei que os últimos dias tem 

sido um pouco complicados, mas eu te peço um 

pouco de paciência. 

Maria Luísa — Eu to muito paciente. Eu só não quero ficar 

num lugar onde as pessoas me odeiam. 

Inácio — Esquece o meu pai. Volta por mim. Tu me 

conhece desde pequenininha. Confia em mim! 

Eu te prometo que isso não vai voltar a 

acontecer. 

Maria Luísa — Em ti eu confio. Eu não confio é naquele 

sujeito. 
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Inácio — Bom... Eu só queria que tu soubesse que eu 

quero o melhor pra ti. Mas eu não vou te obrigar 

a nada. Faz o que o teu coração achar melhor. 

Inácio dá um beijo no rosto de Maria Luísa e se levanta. Ela fica um 

pouco hesitante, mas por fim fala. 

Maria Luísa — Tudo bem, eu volto. 

Inácio sorri. 

Inácio — Eu te prometo que isso que aconteceu hoje 

não vai voltar a se repetir. 

Ernesto — E pra garantir eu vou ter pessoalmente uma 

conversar com Dom Omar. 

Clô — Não vai não. Eu vou! 

Ernesto — Mas/ 

Clô — Se tu for é capaz de vocês dois acabarem se 

matando. Deixa que eu vou conversar com ele. 

Inácio — É direito de vocês. Vamos? 

CENA 16. FAZENDA FAGUNDES LESSA. EXTERIOR. DIA.  

Takes da fazenda, os parreirais, vegetação em volta e toda a área em 

geral até terminar na fachada do casarão. 

CENA 17. FAZENDA FAGUNDES LESSA. SALA. INTERIOR. DIA.  

Inácio, Vitória, Clô e Maria Luísa entrando da rua. 

Maria Luísa — Eu vou pro quarto. 

Inácio — Isso. 

Maria Luísa vai para o quarto. 

Clô — E o teu pai, Inácio? Cadê. 

Dom Omar vai entrando da rua. 
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Dom Omar — Eu to aqui. E a senhora? Tá fazendo o que 

aqui? 

Clô — Eu vim ter uma conversa muito séria com o 

senhor. 

Dom Omar — Pode ir embora que eu não tenho nada pra 

conversar contigo. 

Clô — Aí é que tu se engana. 

Inácio — Eu vou deixar vocês a sós. (Para Omar) 

Depois é a gente que vai ter uma conversa séria. 

Inácio vai para em direção aos quartos e Vitória vai para a rua. Clô se 

aproxima de Dom Omar. Os dois se encaram. 

CENA 18. FAZENDA FAGUNDES LESSA. QUARTO DE DANIEL. 

INTERIOR. DIA.  

Maria Luísa deitada na cama mexendo no celular. Batidas na porta. 

Maria Luísa — Entra. 

Inácio entra e senta ao lado dela. 

Inácio — E aí? Tudo bem? 

Maria Luísa — É... Tá né. 

Inácio — O que eu te disse lá na casa da Clô é certo: 

Eu não vou deixar que o meu pai te importune. 

E mais: Eu quero que tu saiba que tu é muito 

bem vinda aqui. 

Maria Luísa sorri e abraça Inácio. 

Maria Luísa — Obrigada. 

Inácio se levanta e sai. Em Maria Luísa. 

CENA 19. FAZENDA FAGUNDES LESSA. COZINHA. INTERIOR. 

DIA.  

Amália por ali. Samira entra e cruza a cozinha. 
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Amália — Vai sair, dona Samira? 

Samira — Sim. 

Amália — Mas pela porta dos fundos? 

Samira — Alguém problema?! 

Amália — Nenhuma eu só achei que/ 

Samira — Tu não é paga para achar, Amália. 

Amália — Desculpa, eu/ 

Jonas entra vindo dos fundos. 

Samira — (Para Jonas) Fez o que eu mandei? 

Jonas — Sim senhora. É daqui meia hora. 

Samira — Ótimo. 

E Samira sai para a rua. 

Amália — O que tá acontecendo? 

Jonas ignora Amália e sai para a rua. Em Amália intrigada. 

CENA 20. FAZENDA FAGUNDES LESSA. SALA. INTERIOR. DIA.  

Clô e Dom Omar. 

Dom Omar — Fala logo o que tu quer. 

Clô — Eu quero te dar um aviso: Não tenta fazer 

com a Maria Luísa o que tu tentou fazer com a 

vida do teu filho. 

Dom Omar — E o que eu fiz? 

Clô — Tu sabe muito bem: Tu tentou destruir a vida 

dele. E teria conseguido se ele não tivesse 

fugido. 

Dom Omar — E o que tu tem a ver com isso? 
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Clô — Com isso nada, mas eu me preocupo com a 

Maria Luísa e o jeito que tu trata ela é 

inadmissível. 

Dom Omar — Quem tu pensa que é pra admitir ou não 

alguma coisa? 

Dom Omar ri. 

Dom Omar — Era só o que me faltava! Uma velha acabada 

querendo me dar lição de moral! 

Clô — Meu corpo pode tá um pouco gasto sim, mas 

pelo menos eu não tenho esse coração de gelo 

que tu tem. Um homem sem um pingo de 

compaixão com ninguém. 

Dom Omar — Pode levar o teu sentimentalismo pra longe 

daqui que eu não to afim de escutar. 

Clô — Mas vai escutar sim! 

Dom Omar passa a mão no rosto, incomodado. 

Clô — Não jogue o seu ódio, o seu rancor em quem 

não merece. A Maria Luísa não tem nada a ver 

com a sua briga com o seu filho. Que também 

não tinha nada a ver com a sua briga com a 

Helena. 

Dom Omar — Chega! Vai embora daqui. 

Clô — Já to indo. Eu já falei o que eu tinha pra falar. 

(Tom) E não destrate novamente a Maria Luísa. 

Ela é tua neta. 

E Clô sai. Dom Omar esmurra a parede. 

CENA 21. FAZENDA FAGUNDES LESSA. FRENTE. EXTERIOR. DIA.  

Inácio e Vitória. 

Inácio — Mais uma vez obrigado. 
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Vitória — Por que? 

Inácio — Por ter me ajudado a procurar a Maria Luísa. 

Vitória — Imagina. Não precisa agradecer. 

Inácio — Precisa sim. 

Música: Ao Vivo e a Cores – Matheus e Kauan & Anitta. 

Inácio pega na mão de Vitória. 

Inácio — Tu é uma mulher incrível. 

Vitória sorri e abaixa a cabeça. Inácio pega e a levanta. Olhos nos 

olhos. 

Inácio — Eu não sei o que tá acontecendo, mas desde 

que eu te vi eu não consigo parar de pensar em 

ti. 

Vitória — Inácio... 

Inácio — Eu sei que pode parecer loucura, mas... 

Inácio não encontra palavras. Os dois se olham nos olhos. Tempo no 

momento até que Inácio beija Vitória. Instantes. Música para. 

CENA 22. FRENTE DA IGREJA. EXTERIOR. DIA.  

Música: Não Adiantou Saber – Sandra de Sá. [Até o fim do capítulo]. 

Abre nos pés de uma mulher. Vamos acompanhando ela subir os 

degraus da igreja, mas não revelamos quem é. 

CENA 23. IGREJA. INTERIOR. DIA.  

Música continua. 

Samira sentada em um banco da igreja. Escuta passos, se levanta e 

se vira em direção a mulher que vai entrando. Samira para no meio 

do corredor e sorri. 
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Samira — (Levemente irônica) Helena! Quanto tempo, 

minha querida! Eu sabia que tu não ia negar um 

convite meu. 

E então finalmente revelamos Helena, diante de Samira. Closes 

alternado em Samira e Helena. 

Em câmera lenta os momentos finais da cena ficam em preto e 

branco e finaliza em fade out. 

FIM DO CAPÍTULO 09 


