
SOBRE O JOGO 

Os jogadores são uma consciência coletiva que cria 

um mundo e uma sociedade baseada em princípios 

ideológicos acordados por cada jogador.  

No entanto, essa criação tem caminhado para o 

oposto dos princípios criados, o que iniciou um 

processo de autodestruição dessa realidade que 

esta prestes a acontecer.  

Para impedir a destruição de sua criação os 

jogadores devem encarnar nesse mundo, como 

avatares de infinito poder, para trazer sua criação 

de volta aos princípios originais, através da 

conscientização dessa sociedade. 

Os jogadores devem criar ações que impactem a 

sociedade e reflitam os princípios de suas 

mensagens. Somente através da conscientização 

coletiva a sociedade poderá reverter o processo de 

destruição. 

Um rpg sobre autocontrole, tolerância, diversidade, 

preconceitos, misericórdia, dogmas e o principal :  o 

poder que uma MENSAGEM tem para destruição ou 

reconstrução de uma sociedade. 

FUNCIONAMENTO DO JOGO 

FASE 1 – CRIAÇÃO DA FONTE DE PODER 

ORIGINÁRIO 

Os jogadores são uma coisa só : A FONTE Um único 

poder capaz de criar uma realidade. 

1. ESCOLHA DO TEMA 

A ideia desse jogo é refletir sobre conflito de ideias 

e comportamentos. O grupo deve escolher os 

temas a serem abordados na sessão (justiça , 

preconceitos , proteção ao meio ambiente , 

liberdades individuais, egoísmo...)  

2. CRIAÇÃO DO LUGAR 

Escolhido os temas os jogadores devem criar em 

conjunto um lugar onde os temas possam ser 

inseridos. Exemplos de lugar: mundo , país, cidade, 

vila, condomínio , uma galáxia, etc...), suas 

características geográficas,climáticas, fauna, 

flora,elementos místicos, e outros aspectos que 

caracterizem esse lugar em sua dimensão física. 

3. CRIAÇÃO DA SOCIEDADE 

Os jogadores devem criar os habitantes desse lugar. 

Para essa criação , os jogadores devem escolher 

quem são esses habitantes (humanos , alienígenas, 

androides,clones,anões,elfos etc..). 

Após isso , os jogadores devem elencar os 

princípios ideais para essa sociedade. Esses 

princípios seriam a chave para manter esse lugar e 

sociedade estáveis.  

Cada jogador deve defender um princípio para 

reger essa sociedade e os demais devem por 

consenso incluir ou não o princípio proposto. Caso 

seja aceito, deve ser escrito em uma folha de papel 

em branco com o título ATA DE CRIAÇÃO que irá 

representar os princípios dessa criação, em uma 

mesa. 

OBS: No início do jogo , cada membro da sessão 

deve separar algumas folhas de papel ,que serão 

transformadas em Atas de sessão. O que está 

escrito é  a lei, 

Exemplos de princípios: caridade , amor, justiça,  

conhecimento, fraternidade , respeito à natureza , 

respeito ao próximo, etc.. 

 A escolha desses princípios serve para a criação de 

uma sociedade ideal, formada pela vontade coletiva 

do jogadores. 

Com a ATA DE CRIAÇÃO pronta e seus princípios 

escritos nela, o Mestre do Jogo deverá criar uma 

outra ATA , cujo nome será ATA DE CORRUPÇÃO. 

Nessa ata , todos os princípios devem ser alterados 

para o OPOSTO do que foi criado, ou ,para uma 

distorção grosseira da intenção original da FONTE. 

Exemplos: amor - ódio ; tolerância - ntolerância; 

cuidado - descuido ; caridade - avareza; etc... 

 A ATA DE CORRUPÇÃO representa o estado atual 

dessa criação , quanto mais afastada dos princípios 

estabelecidos pela FONTE mais caótica e instável é 

a realidade. Nesse caso , toda criação está a beira 

da destruição que será chamada de COLAPSO. 

Ao final da Fase1 teremos um lugar e uma 

sociedade criados. Uma ATA DE CRIAÇÃO – 

princípios estabelecidos pelos jogadores  - e uma 

ATA DE DESTRUIÇÃO – a inversão desses princípios , 

proposta pelo mestre do jogo aos jogadores. 

 



 

FASE 2 – AS VOZES DA FONTE 

1. CONTRUÇÃO DE PERSONAGEM - AS VOZES 

DA FONTE 

Como último recurso antes do COLAPSO, os 

jogadores devem encarnar nessa realidade criada , 

como VOZES da FONTE.  

Cada jogador criará seu personagem livremente. Da 

maneira como gostaria de se mostrar a essa 

sociedade – um cidadão comum, um alienígena , 

um super herói, um profeta... 

Independentemente da forma todos são 

considerados AS VOZES DA FONTE. 

2. CONSTRUÇÃO DA MENSAGEM 

Após a escolha do seu avatar como VOZ da FONTE, 

cada jogador deve escrever secretamente dos 

outros jogadores ,uma frase que resuma a sua 

MENSAGEM ao mundo e entregá-la ao mestre de 

jogo. Essa mensagem de ser  capaz de trazer a 

criação de volta para os princípios da ATA DE 

CRIAÇÃO e por consequência reverter o processo 

de COLAPSO da realidade. 

3. CRIAÇÃO DOS EVENTOS 

Os eventos serão criados para que os jogadores 

consigam implantar a mensagem final naquela 

realidade e impedir sua destruição. Cada evento 

recebe uma pontuação 1 a 3 de acordo com o seu 

impacto na sociedade. Quando o grupo de 

jogadores atingir 12 pontos a MENSAGEM FINAL 

poderá ser feita. 

FASE 3 – MENSAGEM FINAL 

Ao final da sessão de jogo , os jogadores devem 

criar um frase com a mensagem final para aquela 

realidade , antes de retornarem para a FONTE. Essa 

mensagem precisa refletir um pouco de cada 

mensagem individual dos jogadores e deve ser 

escrita ao final da ATA DE DESTRUIÇÃO para que 

anule seus efeitos.  

CONCEITOS DO JOGO 

Os jogadores assumem o papel de CRIADORES / A 

FONTE na fase-1 do jogo e depois interpretam o 

papel das VOZES,  fase 2 do jogo . Uma espécie de 

avatar dA FONTE, profetas , mestres ou tudo o que 

couber nessa ideia. 

 Seres que encarnam em uma  CRIAÇÃO que os 

classifica como excluídos, inferiores , estranhos pois 

seus valores são oposição diante dos valores 

regentes dessa sociedade.  

As vozes são enviadas para espalhar uma 

mensagem capaz de impedir a destruição total. 

 CRIADORES/ A FONTE : Seres infinitos, inomináveis 

,de poder supremo e de pura criatividade, são 

indivíduos independentes (CRIADORES) e ao 

mesmo tempo são parte de uma coisa só : A FONTE 

que representa a vontade coletiva manifestada : A 

Mesa de RPG. 

FASE 1 :  CONCEPÇÃO DA CRIAÇÃO E SUA 

CORRUPÇÃO 

Em conjunto, os jogadores devem criar um lugar ( 

mundo , cidade, galáxia, etc...) que será chamado 

de A CRIAÇÃO, fruto dessa vontade coletiva – 

jogadores no papel dA FONTE.  

Nessa criação coletiva , devem ser estabelecidos os 

princípios que deveriam reger os comportamentos 

e atitudes dos habitantes desse lugar. 

Exemplos : “ ...igualdade , liberdade e fraternidade” 

 Cada jogador deve apontar no mínimo um 

princípio para esse mundo, respeitando as decisões 

dos demais colegas, segundo a ficha de criação ou 

do que acharem relevante para a história. 

Jogadores no papel de CRIADORES – A FONTE.  

Devem preencher a ATA - CRIAÇÃO - PRINCÍPIOS 

CORRUPÇÃO DA CRIAÇÃO 

A CRIAÇÃO dos jogadores, por suas infinitas 

possibilidades de escolha, começa a caminhar para 

o lado oposto de tudo o que foi estabelecido pelos 

CRIADORES.  

Quanto mais distantes dos princípios originais 

(CRIADORES / A FONTE), mais caótico e destrutivo 

o lugar se torna, culminando em um evento de 

destruição total chamado : O COLAPSO 

FASE 2 : AS VOZES 



Para evitar a autodestruição de sua CRIAÇÃO, os 

CRIADORES resolvem encarnar para levar uma 

mensagem capaz de trazer sua criação de volta aos 

princípios criados por eles.  

Para isso, os CRIADORES se tornam AS VOZES, 

personagens que entrarão nessa criação caótica 

para levar uma mensagem.  

O conceito do seu personagem é livre, mas deve 

representar um arquétipo totalmente deslocado 

daquilo considerado “ normal” , “ de bem”, “de boa 

fama” daquela sociedade. 

 A ideia é emular o mais próximo e respeitosamente 

possível, a vida de pessoas estigmatizadas e 

excluídas e a dificuldade dessas pessoas em serem 

ouvidas. 

Os jogadores meio de suas ações no mundo 

manifestado pelA FONTE, devem trazer  os valores 

criados na ficha CRIAÇÃO – PRINCÍPIOS de volta. 

PODER ILIMITADO! 

As VOZES possuem dons , talentos , poderes 

ilimitados (afinal de contas eles são A FONTE da 

CRIAÇÃO).  

Mecanicamente: os jogadores poderão realizar 

QUALQUER efeito, com o uso de suas DIMENSÕES, 

desde coisas comuns até efeitos absurdos como: 

voar ,falar com animais ,conjurar objetos/pessoas, , 

e tudo mais que sua imaginação permitir. 

Mesmo tendo todo poder os jogadores são seres 

mortais nesse plano, portanto podem ser 

assassinados e mortos a menos que invoquem seu 

poder para uma feito sobrenatural como ressuscitar 

dos mortos , restaurar partes do corpo entre outras 

coisas. 

Mas devem sempre observar se aquilo irá 

contribuir para o cumprimento da sua mensagem e 

pensar nas consequências que suas ações podem 

causar na CRIAÇÃO, ou ate ,quem sabe, nos perigos 

que podem despertar ao demonstrar seus poderes.  

AUTOLIMITAÇÃO 

A demonstração de coisas inexplicáveis  pode 

causar danos mentais e físicos, podendo levar a 

morte aqueles  que presenciarem  tais atos 

absurdos. O mestre do jogo deve estabelecer o 

impacto causado naqueles que presenciarem os 

feitos paranormais criados. 

Os jogadores devem cuidar e proteger a sua 

criação, fazendo com que retorne voluntariamente 

por meio de uma reflexão individual, aos  princípios 

estabelecidos por eles na FONTE.  

Um dos pontos cruciais no jogo é a sensação de que 

mesmo podendo realizar  TUDO o que quiser, o 

personagem escolhe se autolimitar para  cumprir 

com compromissos que ele mesmo assumiu 

quando criou sua MENSAGEM e para manter a 

segurança dos demias. 

 

MENSAGEM 

Em termos de jogo, cada jogador deve criar uma 

frase, secretamente dos outros, que representará a 

sua ideologia: a sua MENSAGEM. Os jogadores 

devem limitar suas ações e feitos aos valores 

contidos em suas mensagens.  

Os jogadores são escravos das ideologias de 

mensagens. 

Tal mensagem só deve ser revelada no início do 

jogo e não poderá ser mudada até o fim da partida, 

ela  é a firme convicção que A VOZ tem  de um 

mundo melhor , no poder de trazer a criação de 

volta ao seu caminho original (ficha de CRIAÇÃO-

PRINCÍPIOS). 

  Exemplo de MENSAGEM:  

“ O amor ao próximo é a chave da vida” 

 “Levante sua mão sedenta e recomece a andar” 

“Olho por olho, dente por dente” 

 

Contrariando sua própria MENSAGEM 

Mecanicamente: Cada VOZ que manifestar ações 

contrárias as ideologias de suas próprias 

mensagens, deve rolar seus testes com todos os 

seus bônus no negativo.  

Contrariando a MENSAGEM de um colega 

 Mecanicamente: Caso uma das VOZES agir contra 

a mensagem de outra VOZ (outro jogador), ainda 

que de forma sutil , indireta , ou simplesmente 

porque algum dos jogadores chegou a esse 



entendimento, estando na mesma cena que ele:  

Todos os bônus do colega que teve sua mensagem 

corrompida, são convertidos  em penalidades. 

“TODOS são A FONTE e A FONTE é o todo.” 

DURAÇÃO DA PENALIDADE: 

Essa penalidade deve durar por um tempo curto 

(definido pelo mestre) e aumentar conforme as 

próximas ocorrências . 

DIFICULDADES, PRECONCEITOS, INTOLERÂNCIA, 

NÃO ADAPTAÇÃO 

Como essa CRIAÇÃO está em um polo inversamente 

proporcional aos princípios originais , é lógico 

imaginar que essas VOZES serão vistas com 

desprezo, ódio , preconceito e tudo aquilo que seja 

pertinente a uma pessoa que NÃO esta adaptada 

em uma sociedade.  

As vozes são uma ameaça para as estruturas 

ideológicas firmadas nesse contexto social. 

EVENTOS 

Os jogadores devem criar meios para influenciar a 

CRIAÇÃO com sua mensagem. Podem fazer 

discursos , criar passeatas , buscar parcerias com 

empresas locais , criar Ongs ,operar milagres, 

pregar sua mensagem nas ruas com um 

autofalante, e tudo aquilo que possa impactar a 

sociedade para uma reflexão.  

Cada ação realizada para a propagação da 

mensagem é considerado com um EVENTO. Cada 

evento deverá ser pontuado de 1 a 3 pontos, de 

acordo com o tamanho do impacto causado na 

sociedade.  

EVENTO – PONTUAÇÃO 

+1 IMPACTO LOCAL 

+2 IMPACTO NOS ARREDORES 

+3 IMPACTO POR TODO LUGAR 

 

Os jogadores devem propor ao mestre do jogo 

quanto aquele evento vale com decisão final do 

mestre do jogo. 

Como vencer O JOGO 

Quando a soma de todos os eventos criados chegar 

a 12 pontos, a mensagem foi espalhada com 

sucesso e os jogadores devem partir para a FASE 3 

do jogo. 

FASE 3 – MENSAGEM FINAL 

Ao completarem os pontos de EVENTOS, os 

jogadores devem criar o ÚLTIMO ATO  de seus 

personagens, um grande evento onde eles 

retornarão para a A FONTE e deixarão sua 

mensagem final.  

Mensagem final : Os jogadores devem compor uma 

frase conciliando TODAS  as ideias da mensagens 

dos personagens que deve ser registrada na ATA DE 

CORRUPÇÃO.  

A MENSAGEM FINAL irá reger aquela realidade para 

sempre. 

OPOSIÇÕES 

 Os jogadores serão caçados e sabotados em seus 

planos de todas as formas possíveis através das 

oposições criadas pelo Mestre de Jogo, que deverá 

refletir o desespero daqueles que não querem a 

propagação dessas mensagens. 

PARTE DA SOCIEDADE  

 As diversas faces da  sociedade podem ser 

invocadas como inimigos na sessão 

(política; religião; mercado; instituições; 

grupos extremistas...)Tudo gira  de acordo 

com a experiência proposta no inicio do 

jogo.  

 O ponto em comum é a hostilidade, 

violência , preconceito, ódio atribuídos aos 

jogadores simplesmente por serem quem 

são e por transmitirem uma mensagem 

contrária a esse mundo criado. 

IMPOSTORES – VOZES IMPOSTORAS 

 Seres de outras realidades em decadência 

que podem estar infiltrados nessa 

sociedade como líderes religiosos , políticos 

, empresários, assassinos , influenciadores, 

dentre outros que tenham capacidade de 

influenciar a CRIAÇÃO  para o caminho da 

destruição 

 

 Possuem os mesmos poderes dos jogadores 

, mas vem de uma outra realidade com o 



objetivo de distorcer os valores da CRIAÇÃO 

para destruir essa realidade. 

 Existem outras realidades com outros 

CRIADORES (outras mesas de RPG com 

outras pessoas criando mundos).Esses 

outros criadores podem enviar VOZES 

impostoras, com a intenção de destruir e 

corromper uma CRIAÇÃO alheia.  

 Quanto mais distante dos princípios 

originais, mais instável é a CRIAÇÃO e  a 

destruição de uma CRIAÇÃO é capaz de  

gerar uma carga de energia CRIATIVA tão 

intensa, que esses impostores fariam de 

tudo para recolher e enviar a suas 

realidades de origem. 

 Assim que descobrem que as VOZES 

encarnaram , irão fazer de tudo para 

destruir cada uma e garantir que a 

destruição aconteça para usar a carga 

criativa em suas missões. 

 

RESUMO DE UMA PARTIDA 

1. Escolha do temas abordados 

2. Criação do cenário : Aspectos físicos   

3. Criação da sociedade : Aspectos sociais  

4.  ATA de Criação – Princípios da Criação 

5. . ATA de Corrupção – Oposição e distorção 

da ATA de Criação 

6. Criação de personagem – As Vozes / 

Avatares 

7. Jogadores devem superar as OPOSIÇÕES  

8. Jogadores devem crias os EVENTOS até o  

MÍNIMO DE 12 PONTOS 

9. Jogadores criam seu evento final  

10. Jogadores deixam sua MENSAGEM FINAL 

11. MENSAGEM FINAL é escrita na ATA DE 

CORRUPÇÃO 

12. Todos na mesa discutem sobre as ideias 

tratadas na aventura apontando suas 

conclusões a respeito do que acontecerá 

com aquela sociedade depois da 

MENSAGEM FINAL 

FIM DO JOGO 

      

SISTEMA:  DIÁSTASE-RPG 

As  3 DIMENSÕES 

Os personagens possuem 3 (três) dimensões que 

juntas formam suas potencialidades e afinidades. 

Para realizar ações que dependam do lançamento 

de dados, os participantes da mesa decidem qual é 

a dimensão adequada para aquele teste. 

BÔNUS DE DIMENSÃO: Cada jogador recebe um 

Bônus de +1, +2, +3 para distribuir entre as 3 

DIMENSÕES de acordo com o perfil do seu 

personagem.  

BÔNUS DE AFINIDADE : Além dos Bônus de 

DIMENSÃO, os jogadores devem escolher dentro 

das DIMENSÕES  uma AFINIDADE para obter bônus 

+1 , além dos bônus de DIMENSÃO. 

O  jogador lança um 1D12(um dado de 12 faces), 

esses bônus são adicionados ao número obtido no 

lançamento do dado. 

1-DIMENSÃO DO CORPO 

Essa dimensão compreende as seguintes 

AFINIDADES: 

1- Aptidões físicas - Habilidades manuais, 

força, velocidade, aparência, inteligência 

corporal-cinestésica... 

2- Energia vital - Saúde do corpo , a disposição 

, vontade , reservas de energia física e 

mental 

...entre outras  

2-DIMENSÃO DA ALMA 

Essa dimensão compreende as seguintes 

AFINIDADES: 

1- Formas-Pensamentos - Capacidades 

mentais , criativas , raciocínio, abstrações , 

articulações lógicas,  entre outros... 

2- Emoções  -Inteligência emocional , empatia 

, percepções, articulações emocionais   

...entre outras  

3-DIMENSÃO DO ESPÍRITO 

Essa dimensão compreende as seguintes 

AFINIDADES: 

1- 1 ATMAN – Essência Divina , lar das 

virtudes, da justiça, feitos sobrenaturais. 

2- 2-Consciência Maior – Intuição , sorte , 

sincronicidade, sinais , vidência, profecias, 

...entre outras. 



TESTES :  

BÔNUS DE DIMENSÃO + AFINIDADE - DIFICULDADE 

ESTABELECENDO DIFICULDADE 

O mestre deve construir a cena e estabelecer as 

condições presentes ali, criando as oposições e 

perigos para os jogadores, observando . 

Exemplo:  

 “ homens armados apontam suas armas a uma 

distância pequena de vocês, não existem obstáculos 

na linha de tiro, o que vocês desejam fazer?” 

 

 Diante dessas condições os jogadores determinam 

suas ações, como possuem poderes ilimitados, 

devem  chegar à conclusão se a sua atitude é 

compatível com  um comportamento comum ( 

Padrão) ou se é algo que foge completamente da 

normalidade e escandaliza aqueles que 

observam(Absurdo). 

Número alvo - DIFICULDADE 

Padrão – 6 

Absurdo – 9 

 

RESULTADO 

Se o seu resultado final for acima de +2 pontos do 

número alvo – DIFICULDADE proposto , o jogador 

assume a narrativa do efeito e pode criar 

desdobramentos , consequências, elementos novos 

relacionados a esse efeito, que poderão ser 

aplicados na narrativa com o consentimento da 

mesa. 

CONFLITO DAS DIMENSÕES 

Existe um conflito entre as dimensões dentro de 

cada um, ao mesmo tempo desejam se unir pois 

são partes de um mesmo TODO, buscam em suas 

atuações  se destacar umas das outras , para ver 

quem controla o ser. 

 

ROLAGEM PRINCIPAL E ROLAGEM AUXILIAR 

Mecanicamente: Uma dimensão pode auxiliar 

outra para realização de testes, diante de uma 

justificativa defendida pelo  jogador e aprovada 

pelo grupo, entretanto as coisas podem dar errado: 

O jogador declara como deseja usar uma dimensão 

para apoiar a rolagem principal. 

Ele faz a rolagem auxiliar contra a dificuldade 

estabelecida para a rolagem principal. 

Caso seja bem sucedido na ROLAGEM AUXILIAR, 

Ganha um bônus de (+1), para somar à ROLAGEM 

PRINCIPAL. 

Caso não alcance o valor mínimo do teste, deve 

aplicar uma penalidade de (-1) ao resultado da 

ROLAGEM PRINCIPAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 Ficha de Autor Individual 

 

ENVIE ESSA FICHA PREENCHIDA EM CONJUNTO COM O SEU 

JOGO EM DOIS FORMATOS: COM E SEM IDENTIFICAÇÔES 
 

 

Nome do Jogo: A Mensagem 

 

Nome do Autor: Gabriel Luis Bigo de Souza  

Idade: 30 

E-mail:gabriellbigo@gmail.com 

Telefone:21 – 98855-2150 

 

Redes sociais: Caramba_BiLL (ig) 

 

 

 

Como foi a experiência do Jam para você? 

 

Desafiador , sem ele não teria conseguido estímulo para criar meu primeiro jogo. 

 

 

Você deseja que o seu jogo seja disponibilizado “as is”, da forma que você enviou, para o público na página 

do RPG Jam 2020? 

Gostaria sim. 

 

 

 

 

 

 

 

Você deseja que o seu jogo seja testado em uma Live Stream nos canais Farol do Leocórnio, Nopertwo e 

Jogos e Imaginários? Em qual ordem de preferência destes canais você preferiria que o jogo fosse 

testado? (suas preferencias serão levadas em consideração, mas não necessariamente garantem que a 

live será no seu canal favorito) 

Sim. Não possuo preferência , amo os 3 canais. 



 

 

 

 

 

 

 

Você deseja que o seu jogo seja publicado digitalmente pelo Estúdio Dados Selvagens, oferecendo edição, 

revisão, diagramação e ilustrações de capa em preto e branco, formato digital, a fim de realizar uma 

publicação e distribuição gratuita pela plataforma Dungeonist? 

Sim. 

 

 

 

 

 

 

Ao enviar essa ficha de inscrição para o e-mail ofaroldoleocornio@gmail.com você concorda em participar 

do evento RPG Jam 2020, e ter o seu jogo avaliado pela banca. Suas decisões referentes à postagem, 

publicação e utilização em live-stream feitas nessa inscrição podem ser alteradas 

A) Referentes à disponibilização no site da RPG Jam 2020: a qualquer momento 

b)Referentes à publicação pelo Estúdio Dados Selvagens: até o momento da publicação do mesmo pela 

plataforma Dungeonist, e posteriormente em acordo com o estúdio Dados Selvagens 

c)Referentes à Live Stream: a qualquer momento em até seis meses depois de divulgado o resultado ou ao 

lançamento da mesma online (o que acontecer primeiro) 

 

Qualquer dúvida, entre em contato com a organização. 

 

 

RPG Jam 2020 - Quanto mais RPG, melhor 
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