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Um jogo sobre o Novo Mundo 
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Introdução 
 

Aventurem-se pelo novo mundo, uma terra onde por anos vivendo com O Selo Divino 

não podendo executar seus conflitos e precisaram se readaptar para esse cenário de 

resoluções mais ''amigáveis'', ao menos foi assim por anos, porém os tempo 

mudaram, o Selo enfraqueceu e a violência retornou trazendo com ela algo obscuro. 

 

Parece que os ventos estão mudando e não trazem algo bom consigo. 

  

Mas antes listaremos aqui o que precisaremos: 

● 2D6 e 1D10 

● 3 Jogadores 

● E uma folha de papel para servir de ficha 

 

O Mundo Novo 
 
O mundo como conheciamos não passa de uma mera lembrança, retratado em 

rascunhos mal escritos e da boca de sábios que, mesmo presenciando a loucura, se 

mantiveram sãos para relatar aquilo que o tempo se encarregou de destruir. 

Dizem que o mundo estava envolto em caos à medida que as Eras passavam e os 

humanos iam de encontro a sua ruína causando guerras e espalhando destruição. 

Muitos acreditaram que esses conflitos se cessariam em algum momento, mas os 

tolos que diziam isso não se encontram mais vivos, pois a guerra ceifou a maior parte 

das almas deste mundo. 

É dito pelos Sábios que no confronto do Último Cerco, a última das guerras, algo os 

impediu de continuarem. Todos os humanos estavam impedidos de se destruírem, 

nenhuma gota de sangue conseguia mais ser derramada, as espadas não perfuravam 

seus inimigos, as armas não disparavam, os canhões apagavam o pavio. Apenas os 

gritos de pessoas podiam ser ouvidos sem conseguirem entender o que estava 

acontecendo enquanto viam o seu inimigo na sua frente, mas mesmo assim não 

podiam honrar com seu papel levando muitos a loucura. 

Nas linhas mal escritas dos Sábios é dito que os deuses talvez tenham percebido o 

erro em dar livre arbítrio aos humanos e interviram como último ato de evitar a 

extinção da raça humana. 

Desde então, alguns dizem ouvir Sussurros numa língua desconhecida, que chega 

a arrepiar até o mais valente guerreiro. 

O Novo Mundo nasceu após o Último Cerco, já não se podia usar força para oprimir 

os fracos, e por muitos anos foi assim, mas o Selo está enfraquecendo… E a violência 

está retornando aos poucos... 

 

Panteão dos deuses 
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O Panteão é uma lenda antiga na qual é dito que os deuses estão reunidos 

contemplando a humanidade. Por milênios muitos não acreditavam nisso e os 

renegaram. Poucos eram os sinais de sua existência que vinham do balbuciar de 

homens loucos e degenerados dizendo que deveríamos servi-los e fazermos nossa 

devoção. Mas os mesmos eram rapidamente silenciados por desestabilizarem a 

ordem propagando heresias, visto que os humanos não consideravam a existência 

dos deuses já que os mesmos se auto-intitulavam divindades. 

Mas tudo mudou no momento em que a presença divina foi sentida e presenciada 

pelos humanos, encarando isso como o julgamento final e se entregarem para a morte 

como forma de escapar deste momento. Outros viram sua intervenção como uma 

bênção, passando a rever seus conceitos após um contato tão próximo, tentando até 

mesmo alcançá-los. Muitos criaram teorias e espalharam ideias de quem seriam 

essas divindades que nos contemplam. O tempo corroeu muitos dos falsos deuses 

que cada vez menos eram citados, enquanto alguns Sábios diziam ouvir em suas 

mentes, desde o Último Cerco, vozes que recitavam nomes e títulos aos quais são 

tidos como as verdadeiras entidades. Originando assim os deuses: Tajkar A 

Detentora do Conhecimento, Haruznar O Portador do Caminho, Zaruha O Senhor do 

Infinito. 

Assim foram chamados às entidades do panteão, mas estariam certos os Sábios? As 

vozes que eles ouviram é constatada por diversos livros, mas estariam eles loucos 

pelos terrores que passaram? Independente disso passamos a crer neles, e fomos 

recompensados por isso. Não sabemos o que ou quem ouve nossas preces, mas 

quando nos ajoelhamos e oramos alguém atende nossas orações e nos concede 

novas formas de lidar com o Novo Mundo que está a nossa volta, então não há 

problema nisso, certo? 

 

Criação de Personagens 
 

Antes de mais nada, conversem sobre este mundo, como ele é, as raças que o 

habitam, suas relações, e como o jogador se encaixa em tudo isso. Faça perguntas e 

dê sugestões para definir seu mundo de aventuras. O ideal é que todos os 

personagens sejam únicos, possuindo pontos fortes e fracos específicos para que os 

Portadores (Nome dado aos Jogadores) e o Avatar (Nome usado para o Mestre) 

possam trabalhar seus momentos de brilhar, então incentivamos que a criação dos 

personagens seja feita de forma colaborativa. 

Conversa feita e ponteiros alinhados é hora de criar propriamente dito os 

personagens. 

 

 

Comece pela identificação do personagem, dando-lhe um nome e uma descrição de 

como ele é neste mundo, sua aparência, raça, atitude, até mesmo um pequeno 



5 

background se achar interessante. Sinta-se livre para colocar o que quiser desde que 

esteja de acordo com o mundo que haviam combinado anteriormente. 

 

 
 

Aspectos 
 

Os aspectos definem quem é o seu personagem. uma frase curta dando uma breve 

explicação de seus pontos fortes, fracos, grandes feitos e façanhas, background, 

entre outras coisas. Tenha cuidado para que seus aspectos não sejam muito 

abstratos como “A flor que sopra a cerejeira no outono”, ou fechados e simplistas 

como “Eu sou durão”. Converse com os membros da mesa para chegar em algo bem 

interessante e único, se necessário vá dando polimento aos aspectos no decorrer do 

jogo. 

Há três aspectos principais: 

 

Aspecto padrão: Define basicamente quem é seu personagem nesse mundo, como 

sua profissão, seus ideais, desejos, ambições,etc. 

Por exemplo: “O escudo dos fracos, nunca se render, nunca retroceder” é um aspecto 

que define que o jogador está disposto a defender os fracos, mesmo numa situação 

adversa.  

 

Aspecto forte: Defina em uma frase um grande feito ou característica de seu 

personagem, algo notável que certamente chamou a atenção das Entidades. 

Por exemplo: "Sábio descobridor das ruínas dos antigos Erus” é um aspecto que 

exalta sua sabedoria sobre povos antigos e linguagens desconhecidas. 

 

Aspecto fraco: Por fim o aspecto que define seu ponto fraco, podendo ser falhas de 

caráter, problemas com um povo ou segredos obscuros. 

Por exemplo: "Uma recompensa enorme paira sobre meu pescoço além da fronteira” 

é um aspecto que mostra que seu personagem cometeu erros, tendo dificuldades 

para se misturar na sociedade. 

Lembre-se que aspectos além de elementos importantes para enriquecer sua história, 

também concedem bônus ao encaixarem-se nas cenas. 
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Invocando Aspectos: Não somente características do seu jogador, os aspectos 

podem ser invocados uma vez por cena a fim de lhe conceder bônus. Com exceção 

do aspecto fraco, este é utilizado pelo Avatar (uma vez por sessão também) para criar 

dificuldades para os jogadores e movimentar a cena. 

Comente com o narrador se ele faz sentido dentro da cena proposta, se todos 

estiverem de acordo use seus bônus. Veja abaixo o que cada um concede: 

 

Aspecto padrão: O jogador recebe a vantagem de re-rolar 2D6. 

 

Aspecto forte: O jogador recebe a vantagem de rolar 3D6 e somar os dois melhores 

resultados. 

 

Aspecto fraco: O jogador recebe -1 na rolagem em seu resultado. 

 

Devoção 
 

Desde o começo do Novo Mundo os humanos fazem orações aos deuses que os 

atendem. A entidade que atender tais preces torna-se a devoção daquele humano, 

formando um pacto que concederá ao mortal poderes para lidar com o Novo Mundo. 

Os jogadores estão num nível diferente dos mortais, eles são o que os deuses 

chamam de os Portadores do Sussurro. Estes possuem a habilidade de pedir pela 

ajuda dos deuses que podem responder esse chamado sussurrando para guiá-los na 

sua tarefa. Mas nada indica que aquele que você espera lhe responderá. 

 

  
 

Uma vez por sessão, os jogadores podem chamar pela ajuda da sua divindade. 

Contudo esta divindade exige que a resolução do conflito seja em seus termos.  
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O Avatar irá rolar o dado de Devoção escondido dos jogadores, um dado de 10 faces 

com as cores vermelha (representado pelos resultados 1 e 8), amarela (de 2 e 7), 

verde (de 3 e 6), azul (de 4 e 5) e preta (de 0 e 9), cada cor demanda uma resolução. 

 

Vermelho: Uma resolução física para o conflito, não necessariamente violenta. 

Amarelo: Uma resolução ardilosa para o conflito, seja mais espertos que seu algoz. 

Verde: Uma resolução criativa para o conflito, algo fora da caixa. 

Azul: Uma resolução sábia para o conflito, seja a calmaria em meio a tempestade. 

Preto: Um sussurro estranho ecoa na mente do portador, e demanda qualquer das 

resoluções, mas seus interesses são ocultos. +1 Mácula ao final da sessão. 

 

 
 

O Portador ouvirá o sussurro da vontade Divina e este terá a força, sabedoria e o 

domínio da cena temporariamente, trazendo a resolução do conflito a seu bel prazer, 

e de seu Deus, sem a necessidade de rolar dados. 

Caso o resultado seja da cor Preta, o Avatar lhe informará no fim da sessão que sua 

devoção provocou consequências terríveis no futuro, pedindo para que marque 1 de 

Mácula no final da sessão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mácula  
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Os sábios relatam que a mácula é uma essência que, após o nascimento do novo 

mundo começou a se manifestar, da qual não entendem como funciona, mas muitos 

tentam explicá-la como a essência que caminha lado a lado com a humanidade se 

alimentando de nossos erros. É dito que quando um humano se utiliza de violência é 

possível sentir a mácula crescendo, mas não é um efeito imediato, poucos 

presenciaram realmente o seu significado e menos ainda sobreviveram para falar a 

experiência. Alguns tentam até hoje estudar essa essência, mas só algumas coisas 

foram deixadas por essas pessoas que tentaram chegar ao extremo da mácula. 

Talvez na sua aventura entenda o seu significado. 

Esteja ciente que há um contador em sua ficha e ele começa em 0. 

 

 
 

- “Eu errei… não devia ter desafiado a sorte, essa coisa sussurra para mim,ela 

está perto, mas não sei como me esconder… estou a semanas tentando, mas 

sempre há uma trilha de vermes me seguindo por onde quer que eu vá e sinto 

que meu tempo acabou…” ~ Ignir, O Insano 

 

Sistema 

 
O jogo incentiva a resolução não violenta dos conflitos, procurando novas 

abordagens, então Portadores resolvam de forma criativa os conflitos. Mas se você 

tem dúvidas sobre como pode agir, você pode agir de 4 formas distintas. 

 

Física: Seu personagem é forte e resistente e usa isso como escudo dos fracos. Use 

isso para defender pessoas, imobilizar agressores, barrar passagens, etc. 

 

Hábil: Seu personagem é preciso e habilidoso para solucionar problemas. Desarme 

seus agressores, manipule objetos, haja de forma rápida ou sutil. 

 

Ardil: Seu personagem é ardiloso e sagaz, manipulando com suas palavras ou 

gestos. Engane pessoas, convença com lábia. 

 

Sábia: Seu personagem é um poço de conhecimento e diplomacia. Convença 

aliados, use a lógica, pensamento rápido ou seu vasto conhecimento. 

 

Observando a cena, pense a melhor forma de resolvê-la e lance 2D6, com um 

resultado 10+ você supera e consegue o efeito proposto, com 7 a 9 você tem um 
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sucesso parcial, conseguindo o que quer mas a um custo, com 6 ou menos você 

fracassa e o narrador lhe dará uma péssima consequência. 

 

10+: Você usa sua força para barrar os agressores, sua armadilha funciona com 

perfeição, o comerciante caiu na sua lábia. 

7 a 9: Você barra os agressores mas é ferido nisso, sua armadilha funciona 

temporariamente, o comerciante não se convenceu e exige um suborno. 

 

6 ou menos: Os agressores trespassam você lhe ferindo, sua armadilha funciona 

contra você ou seus aliados, o comerciante chama a guarda atrás de você. 

 

Em um sucesso parcial ou falha o Avatar dará ao jogador uma escolha difícil como 

acumular um ponto de mácula, gastar um uso de um item, se retirar do conflito ou 

uma cena que prejudique os jogadores, o que tiver mais coerência com a cena. 

Fique atento aos seus aspectos, pois eles podem te ajudar a resolver uma cena. Você 

também pode usar itens e equipamentos para acrescentar +1 em seu resultado (todos 

os itens possuem 3 usos, e cada uso corresponde a toda a cena, então usar seu 

escudo estará firme e forte durante toda a cena da invasão dos bandidos, mas após 

o terceiro uso na aventura e ele se quebrará e terá que repará-lo). 

Escolha 3 itens que melhor condizem com a profissão de seu personagem. Um 

escudo se defender, um tomo para um sábio consultar seu conhecimento, recursos 

para montar uma armadilha ou mesmo moedas para convencer em um suborno. Seja 

livre e criativo para criar seus itens. 

 

 
 

Sempre que bem sucedidos na conclusão de uma cena, o Portador terá um vislumbre 

sobre as teias tecidas pela Mácula. Como ela chegou até esse bandido que ameaçava 

o comércio?  

“Como um filme rodando ao contrário, você vê toda a trajetória do bandido, até o 

momento que está em uma mesa de bar e uma figura obscura toca seu ombro e as 

teias da mácula crescem. Esse é o próximo ponto dos jogadores, investigar quem é 

essa figura misteriosa.” 

 

 
 

Os Deuses do panteão 
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Tajkar, Detentora do Conhecimento. Haruznar, Portador do Caminho. Zaruha, O 

Senhor do Infinito. Estes são os nomes que os humanos chamam os deuses mesmo 

eles detendo diversos nomes, mas isso não é importante, afinal os humanos 

conseguiram repassar a essência de quem são essas entidades e disseminaram  

quem os humanos realmente devem manter em suas preces ao invés dos falsos 

deuses que muitos proferiram. 

 

Aqui você conhecerá um pouco melhor os deuses, afinal você como o avatar tem um 

papel significativo de conduzir essa aventura para os jogadores. Sendo você todos os 

eventos desde o cenário até as ações dos deuses. Com isso em mente, tenha a ideia 

de guiar os seus jogadores para a história da sua aventura, mas deixaremos isso para 

depois, agora reservamos um tempo para falar daqueles que controlam o panteão, 

sendo eles: 

 

Tajkar A Detentora do Conhecimento: É aquela que, dentre os deuses, é a mais 

sábia tendo o seu conhecimento formado por milênios, relutou bastante para decretar 

o fim da violência, acreditando no potencial da humanidade na qual sempre depositou 

toda a esperança e sabedoria, mas ainda assim a renegaram, o que talvez tenha 

levado ao começo de seu colapso. 

 

Haruznar Portador do Caminho: É aquele que vê por onde todos os humanos 

percorreram para chegar até o presente.  

Notando os erros da humanidade, ele já alertava os deuses que a intervenção poderia 

ser necessária para que a jornada destes não chegasse ao fim, ele sempre foi um 

deus que mostrou para os humanos seus erros, mas esses passaram a relutar em 

aceitar isso, o que fez com que repetissem sempre as mesmas falhas repetidamente, 

mesmo que ele tentasse os alertar. Era apenas uma questão de tempo para a 

intervenção... 

 

Zaruha O Senhor do Infinito: Sempre observou a humanidade como quem 

contempla as estrelas, com um olhar distante mas apreciando tal momento. 

Ele ouvia as vozes pelo panteão com um certo descaso, mas sabia que logo chegaria 

a hora de evitar a destruição de suas belas estrelas vindo delas mesmas. 

 

 

 

 

 

Conduzindo a Aventura 
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Agora que conhece melhor os deuses você entenderá como interpretar as divindades. 

Sinta-se livre para fazer uma reinterpretação deste RPG para adaptar ao seu cenário. 

 

Para sua primeira sessão é importante ter em mente os recursos que você possui 

para auxiliá-lo a guiar seus jogadores na sua aventura tanto quanto para saber lidar 

quando as coisas não sairem bem como você esperava 

Os sussurros dos deuses podem guiar seus jogadores para a missão para que 

comecem a procurar por respostas.  

Outro recurso é fazer aparecer os traços marcantes da mácula, que agora cada vez 

mais forte impregna as pessoas tornando-as mais adeptas das intenções da mácula 

que para os jogadores estão ocultas, mas você entende bem o que ela deseja. Que 

é ascender para o panteão, após acumular o poder suficiente para isso. Leia a seguir 

para melhor compreensão. 

 

Aqueles que Renegaram os Deuses 
 

Esse é o nome dado para aqueles que escolheram ignorar os deuses e retornaram a 

realizar a violência e alimentarem a mácula, sendo até considerados emissários 

desta, pois a medida que a pessoa vai alimentando-a ela passa a tomar conta de suas 

ações. 

Eles podem ser um dos objetivos de sua aventura: Caçar aqueles que renegam as 

entidades e levá-los à perdição visto que eles alimentam a mácula…  

E só aqui entre nós Avatar, a mácula não é apenas uma essência como contam as 

histórias dos sábios, ela está se alimentando e ficando mais forte, após anos e anos 

diminuindo a força do selo divino que está cada vez mais fácil de alimentar tal mácula 

com violência. 

Uma ideia interessante para sua aventura é que os jogadores lutem contra a mácula, 

pois ela está tentando ascender para o panteão o que pode trazer uma grande 

mudança para a história caso consiga. 

 

Como lidar com a mácula:  

Pense nela como algo que vai aflorando nas pessoas tanto quanto nos jogadores, 

para os jogadores use um sistema de caixinhas que suba até 5 a cada ato que seja 

considerado violento ou motivado pela mácula. Não diga aos jogadores o número 

máximo de mácula isso pode ser um recurso para deixar eles receosos de 

aumentarem ela visto que não sabem até onde podem ir. 

 

 

 

 

Como representar o aumento de mácula:  

Macula 1: Você ouve um sussurro ao longe, mas não sabe dizer se foi real ou não. 

Macula 2: Você passa a se sentir estranho e tendo sonhos bizarros. 
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Macula 3: Você começa a perceber que as vozes não são apenas fruto da sua 

imaginação e isso lhe perturba bastante... 

Mácula 4: Quando fecha os olhos, às vezes ouve uma voz dizendo para fazer coisas 

horrendas. 

Mácula 5: Você não consegue mais ter controle de suas ações você é movido pela 

mácula. (O jogador perde o personagem, mas consegue realizar últimos atos de 

humanidade até sucumbir) 
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