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Introdução 

O que você tem em mãos é um RPG (rolling-play game) ou jogo de interpretação de papéis,                 
em tradução livre, este é um jogo colaborativo de criar narrativas, sejam elas emocionantes,              
divertidas ou dramáticas, você e um grupo de 3 a 4 amigos contarão uma história juntos onde                 
1 vai ser o Mediador, aquele que conduz o jogo, media discussões, impõem problemáticas e               
controla coadjuvantes, vilões e figurantes, estes serão os PdM (personagem do mediador), os             
PJ (personagens dos jogadores) serão os protagonistas da narrativa, terão personalidade e            
agência para tentar realizar o grande objetivo proposto pelo jogo além de viverem dramas,              
alegrias e vitórias. 

O tipo de história que este RPG propõe é semelhante a um filme de fuga da prisão, mais                  
especificamente o tipo de filme onde se reúne uma equipe para invadir o presídio e libertar                
um prisioneiro, a diferença e que neste caso o prisioneiro é um deus ancestral em um mundo                 
de fantasia. Os personagens farão parte de um povo que teve o seu deus preso e vem sofrendo                  
opressão de um poderoso império, tão poderoso que o confronto direto é tolice, então para               
resistir e poder libertar o deus que está preso abaixo da principal cidade da província os                
personagens terão que recorrer a outros tipos de métodos. . 

O jogo utiliza dados de 12 e 6 faces, o d12 é o dado padrão, você utiliza ele para resolver                    
situações, normalmente o Mediador que falará quando se deve rolar um dado, entretanto só se               
realiza uma rolagem quando tem algo importante a ser decidido, é necessário atingir 9 ou +                
somando com o atributo correspondente a cena para ter êxito, a outra forma que o jogo tem                 
de resolver situações é através da Queima de Conceitos, o jogador em questão simplesmente              
afirma que queimara um conceito que esteja em cena ou que seu personagem possua e o                
jogador em questão obtém o controle narrativo (Atributos e Conceitos serão explicados na             
criação de personagens). 

Alguns termos utilizados são vagos de propósito, não nomeamos o Império ou decidimos             
como é a religião da igreja, queremos que você e seu grupo os crie, entretanto se precisar de                  
inspiração ou simplesmente não quiser criar certos espaços que deixamos vago, veja a seção              
de tabelas, pegue um dado correspondente e role ele. RPG é um jogo colaborativo, ganhar ou                
perder não existe, se os personagens não conseguirem atingir o grande objetivo isso só              
significa que uma outra geração (ou seja novos personagens) tentará se revoltar contra o              
sistema vigente e libertar “O Deus Abaixo de Nós”. 



 

Cenário 

Os ancestrais dos personagens dos jogadores tiveram suas terras tomadas e sofreram um             
brutal e sangrento processo de colonização, realizado por um vasto império de uma terra              
distante, o aço deles era mais afiado e sua pólvora mais forte, entretanto a verdadeira arma                
que eles utilizaram foi um poderoso ritual, tão poderoso que foi capaz de aprisionar um deus,                
o deus dos ancestrais, sem a presença do deus ficou extremamente difícil realizar magia e               
sem a magia houve derrota, mas não rendição. 

Sempre prestando resistência aos colonizadores em diversas formas, arte, poesia, guerrilha e            
até adotando costumes do colonizador só para subvertê-los, o Povo nunca parou de lutar,              
entretanto o império também não, seus sacerdotes viraram inquisidores, seus espiões           
assassinos furtivos, o deus demonizado, chamado de maldito, profano, inominável, cada vez            
menos pessoas do povo continuaram lutando, o desgaste de perder quem se ama, de não ter                
forças para lutar mais, se manter calado e de cabeça baixa garantia a sobrevivência não só de                 
si quanto da sua família. Hoje em dia o resto daqueles que ainda lutam se autodenominam o                 
Culto, tentando manter não só a chama de rebelião contra um sistema que oprime              
ideologicamente e fisicamente mais também preservar os costumes e tradições de uma            
sociedade que não existe mais. 

Recentemente algo surpreendente ocorreu, as antigas palavras de poder voltaram a realizar            
maravilhas, as Experientes junto dos Pesquisadores descobriram que as duas luas do mundo             
estão prestes a se alinhar, o dia da aguardada conjunção astral irá correr, os grilhões do deus                 
estarão mais frágeis, ele poderá se libertar, entretanto não conseguirá realizar essa façanha             
sozinho, ele precisará de ajuda, ele precisará do seu culto. 

 

 



Construção de personagem 

A criação de personagens é um passo muito importante neste RPG por isso é aconselhável               
que ela ocorra em conjunto com todos os jogadores (lembrando que o Mediador também é               
um jogador), antes de realmente criar cada personagem é preciso colocar certas questões de              
como eram os costumes do povo, cada jogador falará um aspecto do povo, pode ser desde as                 
“sextas feiras são dias sagrados’’ a “somos uma raça de homens lagarto’’, compreendemos             
também que às vezes a criatividade se esvai ou simplesmente não se tem ideia nenhuma,               
então para ajudar temos a tabela abaixo para dar inspiração. 

 Tabela A Tabela B 

1 Comida Piratas dos rios 

2 Arte 3° filhos são amaldiçoados 

3 Música Grafismo em cerâmica é 
uma linguagem oculta 

4 Religião Açaí é um poderoso 
ingrediente de alquimia 

5 Guerra Tatuagens tem poder 

6 Magia Serpentes são sagradas 
 

*Role na tabela A para algo temático e na B para ter algo mais específico, caso ninguém                 
afirme que o Povo é membro de alguma raça fantástica é considerado automaticamente que o               
Povo seja da raça humana. 

 

Tendo uma base para com era a cultura do Povo chega a parte da criação do personagem que                  
segue os seguintes passos: 

1. Escolher o Arquétipo 
2. Decidir sua Paixão, seu Vício e seu Conceito 
3. Distribuir os atributos 

 

 

 

 

 



Arquétipos: Aqui são apresentados 4 arquétipos de personagens O Experiente, O           
Pesquisador, O Inocente, O Serpente. 

*O Experiente  

Os experientes são os sábios do Povo, são chamados assim pois geralmente são homens e               
mulheres acima dos 50 anos, conhecem as palavras de poder antigas, pois viveram em um               
tempo onde o império foi mais brando, conseguem realizar magia, responder perguntas sobre             
o sobrenatural, conhecem ervas e unguentos com efeitos únicos, já passaram por muita coisa              
aguentando bastante Estresse entretanto lhes faltam o Determinação da juventude. 

O arquétipo da Experiente possui 8 pontos de Determinação, Estresse Máximo 12 e +1 no               
atributo Memória 

A experiente pode escolher 2 entre os seguintes Conceitos: 

1. Magia antiga 
2. Ervas e unguentos 
3. Sabedoria dos ancestrais 
4. Olhar agourento 

*O Pesquisador:  

O estudo hermético e academicista vindo dos colonizadores apropriado por alguém do povo             
que ocupou um espaço em um local que claramente não o queria, ou então justamente o                
contrário, alguém com o sangue dos imperiais nas veias mais que viu a situação de opressão                
que grande parte da população está passando e decidiu lutar pela cultura que ele tanto               
estudou. Não importa a origem o Pesquisador é alguém que tem o domínio formal              
relacionado a escrita, tem conhecimentos quase enciclopédicos, pode ter aprendido alguma           
magia e pode utilizar o seu prestígio como pesquisador para ter acesso a certos arquivos. 

O Arquétipo de Pesquisador possui 8 pontos de Determinação, Estresse máximo 6, +1 no              
atributo Memória 

O Pesquisador pode escolher 2 entre os seguintes Conceitos 

1. Magia acadêmica 
2. História, matemática, arquitetura, filosofia e o que mais? 
3. Pesquisa minuciosa 
4. Cidadão não, Doutor! 

 

 

 

 



Determinação e Estresse: Os personagens de O Deus Abaixo de Nós realizam grandes             
feitos em momentos onde atingir o grande objetivo (libertar o deus) está por um fio,               
entretanto toda essa vida dupla de integrar o culto, temer pelos seus amigos, segurar o               
ódio contra os inquisidores tudo isso prejudica a mente dos personagens pelas situações             
vividas, isso tudo é traduzido em duas mecânicas, Determinação e Estresse. 
 
*Determinação: Funciona como uma barra de especial em um jogo de videogame de luta,              
sé a sua determinação e 8 você acumula 8 pontos de determinação e quando atingir estes                
8 pontos você queima eles voltando a sua pontuação a 0 e realiza um grande feito, escapar                 
de dezenas de perseguidores, se infiltra com maestria, executa um ritual de poder, em              
termos de regras o jogador ganha o controle narrativo da cena, podendo ele descrever o               
que acontece com o seu personagem e com os personagens do mediador, você não pode               
falar o que acontece com os personagens dos outros jogadores, também lembre se que o               
confronto direto quase sempre é inefetivo, os inimigos ainda são mais fortes que os              
personagens e isso deve ser levado em conta durante a narração. 
 
Formas de se adquirir pontos de Determinação:  

- Uma cena passando com ou realizando sua Paixão [role 1d6 e adicione aos seus              
pontos ] 

- Uma parte do grande plano é executado com sucesso [adicione 2 aos seus pontos] 
- Ao tirar 12 no dado de 12 faces [adicione 1 aos seus pontos] 
- Um Conceito cultural do Povo aparece na cena [adicione 1 aos seus pontos] 

 
*Estresse: Diferente da Determinação o Estresse é algo que prejudica os personagens,            
todo personagem inicia o jogo sem nenhum marcador de estresse, conforme ele vai             
passando por situações adversas ele vai ganhando marcadores, se estes marcadores           
atingirem o seu valor máximo o personagem adquire uma grande dor de cabeça que              
prejudica todas as suas rolagens de dados em -1, se ele receber mais um marcador de                
estresse ele colapsa e desiste da grande causa, o seu psicológico não aguentou e ele tem                
de partir do Culto, em termos de regras o jogador perdeu aquele personagem e deve criar                
um novo. 
 
Formas de se adquirir marcadores de Estresse: 

- Ocorre algum acontecimento negativo com a sua paixão [1d6 marcadores de           
estresse] 

- Um Conceito ou alguém do povo é desrespeitado na sua frente e você não faz               
nada [2 marcadores de estresse] 

- Tendo uma falha crítica e rolando o dado novamente [1 marcador] 
- Uma parte do grande plano não é executada 

 

 

 

 

 

 



*O Inocente 

Alguém de aparência inofensiva, julgada pela idade, raça ou gênero, eles olham e julgam              
como inferior e antes que percebam ela já cumpriu sua missão, a inocente é alguém que é                 
julgada como não sendo nenhuma ameaça e por isso passa despercebida nos lugares, uma              
excelente atriz que usa do preconceito como arma, antes que se perceba ela realizar feitos               
incríveis, consegue argumentar com quem quiser, roubar as plantas de um prédio e sair sem               
ninguém desconfiar 

O arquétipo da Inocente possui 4 pontos de Determinação, Estresse máximo 6, +1 em              
presença 

A inocente pode escolher 2 entre os Conceitos abaixo 

1. Se fazer de sonsa 
2. Aparência inofensiva 
3. Como é que eu vim parar aqui ? 
4. Os humilhados são exaltados 

*O Serpente: 

Astuto, esguio, veloz e com um grande estigma de maligno, o serpente é alguém furtivo que                
consegue adentrar espaços na calada da noite de forma silenciosa, infelizmente ele carrega             
um estigma ainda pior para a sociedade imperial, há algo nele que desagrada bastante para               
eles, sua aparência, o modo como age, como se veste, se manter nas sombras e derrubar o                 
regime é a única maneira que o Serpente tem para ter uma existência digna. 

O arquétipo do Serpente possui 8 pontos de Determinação, Estresse Máximo 8, +1 em Físico               
e Destreza 

Este arquétipo pode escolher 2 entre os conceitos disponíveis além de já possuir o Conceito               
“Discriminado’’ 

1. Rastejante silencioso 
2. Produzir veneno 
3. Sentir a presa e o predador 
4.  Asas a cobra 

 

Atributos: Temos 4 atributos aqui que são: 

Físico: O atributo mede a sua capacidade de realizar feitos físicos como correr, saltar, nadar. 

Destreza: Este atributo é sobre a sua capacidade com as mãos, operar mecanismos, abrir              
portas trancadas, entalhar símbolos 

Memória: Ligado a mente, memória é o atributo que conversa com a magia e o conhecimento 



Presença: Relacionado a capacidade de influenciar os outros, seja por palavras ou por atitudes 

Você distribui 6 pontos entre os 4 atributos, você pode ter zero em 3 e colocar 6 em tudo, só                    
não é recomendado. 

 

Paixão, Vício e Conceito: 

Todo personagem obrigatoriamente tem uma paixão, um vício e um conceito 

Paixão Vício Conceito 

É um sentimento 
avassalador que o 
personagem tem por algo ou 
alguém, podendo ser a sua 
família, o culto ou algo 
totalmente incompreensível 
para os outros como a cor 
amarelo ou feitiçaria, a 
paixão pode acolher e dar 
força para continuar lutando 
mais se algo acontece a ela o 
personagem pode se ferir. 

Aqui o vício é sempre 
negativo, algo que você 
recorre para aliviar o 
estresse e a dor da vida mais 
que te afunda ainda mais 
para um buraco de 
autodestruição, assim como 
a paixão, pode ser comum 
como álcool e alucinógenos 
ou totalmente absurdo como 
piromania ou jogos de cartas 
trocáveis e colecionáveis 

O conceito assim como os 
outros dois é algo bem 
abstrato decidido pelo 
jogador, é algo que define o 
personagem, atribui 
característica e 
personalidade, exemplos 
podem ser  pescador, 
entregador, ex militar 
dispensado por ferimento na 
perna entre outras opções 

Efeito Mecânico: Além de 
ser um guia para a 
personalidade do 
personagem a Paixão serve 
para que se o personagem 
passar uma cena interagindo 
com ela ganha 1d6 pontos de 
Determinação. 

Efeito Mecânico: Ao passar 
uma cena inteira interagindo 
com o seu vício você zera 
todos os marcadores de 
Estresse e ganha um ponto 
de Determinação, entretanto 
cria o Conceito Vício que o 
mediador pode a qualquer 
momento queimar,. 

Efeito mecânico: Conceitos 
podem ser queimados, 
quando se faz isso o jogador 
em questão ganha controle 
narrativo da cena e pode 
descrever o que está 
acontecendo, o conceito se 
regenera da queima no dia 
seguinte. 

 

 



 

O jogo 

 

Como já foi falado o grande objetivo do jogo é libertar o Deus abaixo da cidade, para realizar                  
isto os personagens vão precisar descobrir e obter uma série de coisas, elas são: 

A - O lugar sagrado: Existe um local que era sagrado para o Culto, este lugar foi engolido                  
pelo avanço da cidade, ninguém sabe onde é, talvez os inscritos dos arquitetos que              
construíram a cidade possam dar alguma pista, uma visagem (um fantasma) pode saber ou              
talvez esteja quem detenha esta informação está trancado nas masmorras dos inquisidores, o             
importante é que para libertar o deus é necessário estar no local. 

B - As palavras de poder: Descobrir quais são as palavras de poder que permitiram executar                
o ritual para libertar o deus é tão complicado quanto o local sagrado, a língua antiga do povo                  
é proibida desde a conquista, mesmo o culto não conseguiu preservar toda a complexidade da               
fala ou dos textos antigos, se sabe pelo menos por onde começar, revendo o que o culto tem a                   
disposição e procurar pela cidade de forma física ou sobrenatural. 

C - Os artefatos sagrados: O que para o povo era sagrado para alguns excêntricos do império                 
é mera decoração, vasculhar museus, galerias ou mansões é a melhor opção de por onde               
começar. 

D - A comida típica: O deus precisará se alimentar, por mais que os inquisidores afirmavam                
que ele se alimenta grotescamente de carne humana e bebe sangue de virgem isso não é                
verdade, entretanto ele precisará restaurar sua força de forma metafísica segundo o que os              
Experientes contam, é preciso fazer um prato de comida típica do Povo para dar essa energia                
ao deus, infelizmente alguns dos ingredientes hoje em dia são considerados exóticos pelo             
império os tornando raro e de difícil acesso. 

E - Um objeto que tenha significado ao inimigo: Para completar o ritual é necessário algo de                 
grande importância para aqueles que prenderam o deus, o objeto será destruído simbolizando             
as algemas da deidade que partindo, neste momento a terra vai tremer assim como as pernas                
dos colonizadores. 

Segundo a profecia das Experientes e os estudos dos Pesquisadores os personagens terão 5              
dias para reunir tudo o que é necessário, no sexto dia o ritual deve ser realizado. Toda vez que                   
um dos 5 objetivos for concluído além de os personagens adquirirem Determinação pegue um              
papel separado e marque um X, quando o dia 6 chegar o número de X marcados no papel será                   
utilizado na rolagem de 1d12 para determinar o êxito no ritual, cada jogador rola um dado e o                  
número de sucessos exigidos para completar o ritual é 3, os personagens poderão gastar os               
seus recursos Determinação e receber Marcadores de Estresse para ajudar nas suas rolagens             
de d12. 

 



Ameaças e Complicações 

 

*A Inquisição: 

Os principais adversários do Culto, desde os primórdios quando ainda eram clérigos            
missionários anotando e compilando os costumes e práticas do Povo, se o povo renegar as               
suas crenças a violência seria branda, se não negasse, seria bruta e acredite, ela foil. Hoje em                 
dia todos os membros da Igreja são Inquisidores, seu treinamento é rígido, sua palavra lei, e                
pra piorar possuem magia, principalmente magia que machuca a mente e roga maldições,             
podem comandar soldados do império em batidas contra estabelecimentos que julguem de má             
conduta e qualquer forma de evento sobrenatural logo a de atrair um inquisidor. 

 

*Os corvos: 

Grupo criado pelo Vice-Rei para encontrar possíveis insurgentes, eles atuam a noite, no             
momento onde os Inquisidores estão dormindo os Corvos estão vigiando e vagando, se             
alguém os encontrar pode ter sorte daquele corvo ser corrupto e aceitar suborno, com um               
pouco de azar ele dará voz de prisão, se tiver azar de verdade ele será um desgraçado sádico e                   
correr talvez seja a sua única opção. 

 

*Visagens: 

Espíritos vagam por essa cidade, sem a presença do deus algumas almas vagam sem ter o seu                 
descanso, a maioria é hostil aos vivos, terror irracional, objetos levitando, pessoas levitando e              
sendo arremessadas, é possível conversar com elas e muitas detêm segredos do passado,             
entretanto um passo em falso e você pode se juntar a eles 



 

 

*Todas as artes são de domínio público obtidas no site pixabay.com 
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