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Alguém encaminha um video para seu celular:

Logo depois de assistir, você sente uma pressão no estômago muito forte 
e uma tonteira. Seu corpo começa a agir sozinho, como se seu cérebro 
estivesse desconectado dele. O que está acontecendo???



+magia+ 
+cultura+ 
+justiça+

Alguma pessoa 
conhecida sua lhe 

leva num

TERREIRO

onde você se 
sente melhor.

Racismo Religioso
As religiões de matriz africana, como o candomblé e a 
umbanda, são frequentemente alvo de preconceito e 
seus frequentadores e adeptos sofrem cotidianamente 
com agressões e ataques físicos e simbólicos 
contra seus símbolos e casas institucionais de culto, 
popularmente conhecidas como casa de santo/axé, 
roça ou terreiros. Entendendo que a maioria dos 
seguidores dessas religiões são negros e negras, 
parece evidente que essas ações são pano de fundo 
do preconceito racial, tendo em vista que a história 
de fundação da religiosidade de matrizes africanas 
é fruto da resistência dos escravos no Brasil (Texto 
adaptado de Walmyr Junior, publicado no site Geledés 
em 10/11/2016: http://www.geledes.org.br/racismo-
religioso-e-o-retrato-da-intolerancia-no-brasil/#gs.
MHsbJN8).
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ORIXÁS são divindades cultuadas no Candomblé Ketu, religião surgida 
no Brasil em meados do século XIX, que busca desenvolver nos fiés 
principalmente a autonomia e a responsabilidade pelos seus atos.

Isso faz todo sentido quando comparamos com a tradição iorubá, segundo 
a qual Orixás foram ancestrais (Egunguns) que muito se destacaram 
em seus feitos e, por conta disso, tem suas memórias cultuadas até os 
dias atuais, servindo com inspiração e modelo de aperfeiçoamento e 
transcendência para aqueles/as que os cultuam. 

Se tiver 16 búzios ou tampinhas, role e conte quantos saíram com o lado 
aberto e quantos saíram com o lado fechado. Se tiver objetos com lados 
diferentes, mas que não sejam aberto/fechado ou côncavo/convexo, use 
a  tabela a seguir como exemplo.
Objeto Búzios Tampas Moedas Dados
Lado A Aberto Aberto Cara Par
Lado F Fechado Fechado Coroa Ímpar

Se você obteve:

16F = seu jogo diz que seu orixá não se manifesta em transe. Jogue 
novamente, descartando resultado totalmente fechado até obter um dos 
resultados desta tabela:
1A e 15F = vá para 1. 9A e 7F = vá para 9.
2A e 14F = vá para 2. 10A e 6F = vá para 10.
3A e 13F = vá para 3 11A e 5F = vá para 11.
4A e 12F = vá para 4. 12A e 4F = vá para 12.
5A e 11F = vá para 5. 13A e 3F = vá para 13.
6A e 10F = vá para 6. 14A e 2F = vá para 14.
7A e 9F = vá para 7. 15A e 1F = vá para 15.7 ou 15.8.
8A e 8F = vá para 8. 16A = escolha.

16A = Quem respondeu foi o Odú ALÁFIA, o “Sim”, que lhe permite escolher 
quem será seu Orixá regente, dentre as opções da tabela acima.

Uma relação muito importante de um/a devoto/a com seu Orixá se dá 
justamente pelas cores. Cada Orixá tem um conjunto de cores específico, 
que se relaciona com e expressa seu domínio sobre um dado aspecto 
natural, cultural e humano. Entretanto, cada Orixá também é único, pois 
cada Ori (cabeça) é único. Por isso, nos Xirês, você verá Iansãs com 
diferentes cores e ferramentas, apesar de todas serem Iansãs. Mas, ao 
mesmo tempo, cada Iansã é única.

Vou lhe contar o mito que explica as vestimentas dos orixás para que você  
possa decidir como distribuir as cores do seu orixá.

No terreiro, uma pessoa vestida de branco lhe encaminha 
para uma sala tranquila, onde há uma mesa e duas cadeiras. 
A pessoa se senta numa e você na outra. A pessoa se 
concentra e começa a manipular os objetos sobre a mesa, 
enquanto lhe explica o que está acontecendo:

Sua reação indica a manifestação de um ORIXÁ. Saiba que 
não escolhemos nosso orixá, e sim somos escolhidos. Por 
isso, temos que perguntar aos búzios e ver quem responderá.



O mito de Onilé, a terra, e as roupas dos Orixás

Onilé era a filha mais recatada e discreta de Olodumare. Vivia trancada 
em casa do pai e quase ninguém a via. Quase nem se sabia de sua existência.

Quando os orixás seus irmãos se reuniam no palácio do grande pai para 
as grandes audiências em que Olodumare comunicava suas decisões, Onilé 
fazia um buraco no chão e se escondia, pois sabia que as reuniões sempre 
terminavam em festa, com muita música e dança ao ritmo dos atabaques. 
Onilé não se sentia bem no meio dos outros.

Um dia o grande deus mandou os seus arautos avisarem: haveria uma 
grande reunião no palácio e os orixás deviam comparecer ricamente 
vestidos, pois ele iria distribuir entre os filhos as riquezas do mundo e 
depois haveria muita comida, música e dança. Por todo os lugares os 
mensageiros gritaram esta ordem e todos se prepararam com esmero para 
o grande acontecimento. Quando chegou por fim o grande dia, cada orixá 
dirigiu-se ao palácio na maior ostentação, cada um mais belamente vestido 
que o outro, pois este era o desejo de Olodumare.

Iemanjá chegou vestida com a espuma do mar, os braços ornados de 
pulseiras de algas marinhas, a cabeça cingida por um diadema de corais 
e pérolas, o pescoço emoldurado por uma cascata de madrepérola. Oxóssi 
escolheu uma túnica de ramos macios, enfeitada de peles e plumas dos mais 
exóticos animais. Ossaim vestiu-se com um manto de folhas perfumadas. 
Ogum preferiu uma couraça de aço brilhante, enfeitada com tenras 
folhas de palmeira. Oxum escolheu cobrir-se de ouro, trazendo nos 
cabelos as águas verdes dos rios. As roupas de Oxumarê mostravam todas 
as cores, trazendo nas mãos os pingos frescos da chuva. Oiya escolheu 
para vestir-se um sibilante vento e adornou os cabelos com raios que 
colheu da tempestade. Xangô não fez por menos e cobriu-se com o trovão. 
Oxalá trazia o corpo envolto em fibras alvíssimas de algodão e a testa 
ostentando uma nobre pena vermelha de papagaio. E assim por diante.

Não houve quem não usasse toda a criatividade para apresentar-se ao 
grande pai com a roupa mais bonita. Nunca se vira antes tanta ostentação, 
tanta beleza, tanto luxo. Cada orixá que chegava ao palácio de Olodumare 
provocava um clamor de admiração, que se ouvia por todas as terras 
existentes. Os orixás encantaram o mundo com suas vestes.

Menos Onilé. Onilé não se preocupou em vestir-se bem. Onilé não se 
interessou por nada. Onilé não se mostrou para ninguém. Onilé recolheu-
se a uma funda cova que cavou no chão.

Quando todos os orixás haviam chegado. Olodumare mandou que fossem 
acomodados confortavelmente, sentados em esteiras dispostas ao redor 
do trono. Ele disse então à assembléia que todos eram bem-vindos. Que 
todos os filhos haviam cumprido seu desejo e que estavam tão bonitos que 
ele não saberia escolher entre eles qual seria o mais vistoso e belo. Tinha 
todas as riquezas do mundo para dar a eles, mas nem sabia como começar 
a distribuição.

Então disse Olodumare que os próprios filhos, ao escolherem o que 
achavam o melhor da natureza, para com aquela riqueza se apresentar 
perante o pai, eles mesmos já tinham feito a divisão do mundo. Então 
Iemanjá ficava com o mar, Oxum com o ouro e os rios. A Oxóssi deu as 
matas e todos os seus bichos, reservando as folhas para Ossaim. Deu a Iansã 
o raio e a Xangô o trovão. Fez Oxalá dono de tudo que é branco e puro, 

de tudo que é o princípio, deu-lhe a criação. Destinou a Oxumarê o arco-
íris e a chuva. A Ogum deu o ferro e tudo o que se faz com ele, inclusive a 
guerra. E assim por diante. Deu a cada orixá um pedaço do mundo, uma 
parte da natureza, um governo particular. Dividiu de acordo com o gosto 
de cada um.

E disse que a partir de então cada um seria o dono e governador daquela 
parte da natureza. Assim, sempre que um humano tivesse alguma necessidade 
relacionada com uma daquelas partes da natureza, deveria pagar uma 
prenda ao orixá que a possuísse. Pagaria em oferendas de comida, bebida ou 
outra coisa que fosse da predileção do orixá.

Os orixás, que tudo ouviram em silêncio, começaram a gritar e a dançar de 
alegria, fazendo um grande alarido na corte. Olodumare pediu silêncio, 
ainda não havia terminado. Disse que faltava ainda a mais importante 
das atribuições. Que era preciso dar a um dos filhos o governo da Terra, o 
mundo no qual os humanos viviam e onde produziam as comidas, bebidas 
e tudo o mais que deveriam ofertar aos orixás. Disse que dava a Terra a 
quem se vestia da própria Terra. Quem seria? perguntavam-se todos?

“Onilé”, respondeu Olodumare.

“Onilé?” todos se espantaram.

Como, se ela nem sequer viera à grande reunião? Nenhum dos presentes a 
vira até então. Nenhum sequer notara sua ausência.

“Pois Onilé está entre nós”, disse Olodumare e mandou que todos olhassem 
no fundo da cova, onde se abrigava, vestida de terra, a discreta e recatada 
filha.

Ali estava Onilé, em sua roupa de terra. Onilé, a que também foi chamada 
de Ilê, a casa, o planeta. Olodumare disse que cada um que habitava a Terra 
pagasse tributo a Onilé, pois ela era a mãe de todos, o abrigo, a casa. A 
humanidade não sobreviveria sem Onilé. Afinal, onde ficava cada uma das 
riquezas que Olodumare partilhara com filhos orixás?

“Tudo está na Terra”, disse Olodumare.

“O mar e os rios, o ferro e o ouro, Os animais e as plantas, tudo”, continuou. 
“Até mesmo o ar e o vento, a chuva e o arco-íris, tudo existe porque a Terra 
existe, assim como as coisas criadas para controlar os homens e os outros 
seres vivos que habitam o planeta, como a vida, a saúde, a doença e mesmo 
a morte”.

Pois então, que cada um pagasse tributo a Onilé, foi a sentença final de 
Olodumare. Onilé, orixá da Terra, receberia mais presentes que os outros, 
pois deveria ter oferendas dos vivos e dos mortos, pois na Terra também 
repousam os corpos dos que já não vivem. Onilé, também chamada Aiê, a 
Terra, deveria ser propiciada sempre, para que o mundo dos humanos nunca 
fosse destruído. Todos os presentes aplaudiram as palavras de Olodumare. 
Todos os orixás aclamaram Onilé. Todos os humanos propiciaram a mãe 
Terra.

E então Olodumare retirou-se do mundo para sempre e deixou o governo 
de tudo por conta de seus filhos orixás.



raízes

1

exu

Orixá dos 
caminhos e da 
comunicação, 
mensageiro que 
circula entre o 
Orum (morada 
dos orixás) e o 
Ayê (morada dos 
humanos).

 > Cores: todas, 
incluindo preto e 
vermelho.

 > Dia: segunda.
 > Metais: ferro e 
bronze.

 > Elementos: todos, 
mas principalmente 
fogo.

 > Domínio: 
comunicação, 
viagens, estradas e 
encruzilhadas.

 > Ervas: folha de 
fogo (Clidemia 
octona).

 > Quizilas: cabeça 
e pés de qualquer 
bicho

 > Comida: padê 
(farofa) de farinha 
de mandioca.

 > Tempero: dendê.
 > Ferramenta: 
ogó (bastão em 
forma de falo com 
cabaças).

 > Toque: ilú.



2

ogum

Orixá da guerra e 
da forja.

 > Cor: azulão e 
variantes; verde em 
alguns axés

 > Dia: quinta
 > Metal: ferro
 > Elementos: terra e 
metais

 > Domínio: guerra, 
tecnologia, 
estradas e matas.

 > Adorno: folhas de 
palma desfiadas

 > Ervas: vence 
demanda (Justicia 
gendarusa)

 > Quizilas: quiabo, 
feijão preto, 
camarão

 > Comida: eran 
peterê (carne 
fresca frita no 
azeite de dendê)

 > Tempero: dendê
 > Ferramenta: adaga
 > Toque: adarrum
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3

Omulu, 
obaluaiê

Orixá das 
doenças e da 
medicina.

 > Cores: preto, 
branco e vermelho

 > Dia: segunda
 > Metais: estanho e 
zinco

 > Elementos: terra
 > Adorno: cobertura 
de palha

 > Domínio: saúde e 
morte, hospitais e 
cemitérios

 > Ervas: canela de 
velho (Miconia 
albicans)

 > Quizilas: pipoca, 
feijão preto, siri, 
camarão, abacaxi

 > Comida: deburu 
(pipoca estourada 
em areia da praia 
enfeitada com 
fatias de coco); tutu 
(purê) de feijão.

 > Tempero: dendê
 > Ferramenta: xaxará 
(bastão) ou lança

 > Toque: opanijé



4

oxóssi

Orixá das matas, 
da caça e da 
fartura.

 > Cor: azul turquesa 
ou verde

 > Dia: quinta
 > Metal: latão
 > Elementos: ar e 
terra

 > Domínio: cultivos, 
caça, matas e 
campos

 > Ervas: panacéia 
(Gomphrena 
arborescens)

 > Quizilas: mel, 
miúdos, bucho

 > Comida: abadô 
(arrumação) de 
axoxô (milho 
vermelho cozido) 
decorado com 
fatias de coco, 
frutas e feijão 
fradinho torrado.

 > Tempero: dendê
 >  Ferramenta: ofá 
(arco e flecha)

 >  Toque: agueré
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5

oxum

Orixá da riqueza, 
da fecundidade 
e da beleza, mãe 
do ouro e das 
águas calmas.

 > Cores: dourado e 
amarelo e variantes

 > Dis: sábado
 > Metais: ouro
 > Elemento: água
 > Domínio: amor, 
fertilidade, rios 
calmos e águas 
doces

 > Ervas: oxibatá 
(Nymphaea)

 > Quizilas: 
passarinha (baço), 
tangerina

 > Comida: omolocum 
(feijão fradinho 
com camarões 
e ovos cozidos 
descascados) e 
ipeté (purê de 
inhame, camarão e 
gengibre)

 > Tempero: dendê
 > Ferramenta: abebê 
(espelho)

 > Toque: ijexá



6

Logun-Éde

Orixá das matas, 
da caça e da 
pesca, e da 
juventude, filho de 
Oxóssi e Oxum.

 > Cor: azul turquesa 
e amarelo.

 > Dia: quinta
 > Metal: latão e ouro
 > Elementos: terra e 
água

 > Domínio: beleza, 
pesca, caça, matas 
e rios

 > Ervas: panacéia 
(Gomphrena 
arborescens) 
e oxibatá 
(Nymphaea)

 > Quizilas: mel, 
bucho, miúdos, 
baço, tangerina

 > Comida: feijão 
fradinho, axoxô 
(milho vermelho 
cozido), omolocum 
(feijão fradinho 
com camarões 
e ovos cozidos 
descascados), 
ipeté (purê de 
inhame, camarão e 
gengibre)

 > Tempero: dendê
 > Ferramenta: abebê 
(espelho) e ofá 
(arco e flecha)

 > Toque: agueré e 
ijexá
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7

oxumarê

Orixá da 
transformação, da 
inovação e, por 
conseguinte, da 
adaptação.

 > Cores: preto e 
amarelo ou verde e 
amarelo e arco-íris

 > Dia: terça
 > Metais: ouro e 
prata

 > Elementos: terra e 
água

 > Domínio: artes, 
transformações e 
movimentos, arco-
íris, chuva

 > Ervas: jibóia 
(Epipremnum 
pinnatum)

 > Quizilas: abacaxi, 
carambola

 > Comida: batata 
doce amassada em 
forma de cobra e 
feijão fradinho.

 > Tempero: dendê
 > Ferramenta: lança 
com cobras

 > Toque: sató



8

oxaguiã

Orixá da cultura 
material e 
das criações 
humanas, 
inventor do pilão 
que transforma 
o inhame em 
alimento.

 > Cor: branco e azul 
claro

 > Dia: sexta
 > Metal: aço e prata
 > Elementos: ar e 
água

 > Domínio: cultura 
material, céu, 
nuvens e sol

 > Ervas: ipê branco 
(Tabebuia roseo-
alba)

 > Quizilas: abóbora
 > Comidas: inhame 
pilado servido em 
louça branca

 > Tempero: azeite de 
oliva ou banha

 > Ferramenta: adaga 
e escudo

 > Toque: adarrum
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9

Yemanjá

Orixá das águas 
salgadas, da 
família da 
maternidade e 
das cabeças dos 
humanos (orí).

 > Cores: azul ou 
verde claros, 
branco, cristal e 
prateado

 > Dia: sábado
 > Metais: prata
 > Elemento: água
 > Domínios: família, 
lideranças, mares e 
oceanos

 > Ervas: macaçá 
(Aeollanthus 
suaveolens)

 > Quizilas: camarão
 > Comidas: ebôya 
(fava ou milho 
cozido e refogado 
com cebola, 
camarão, azeite de 
dendê)

 > Tempero: dendê
 > Ferramenta: abebê 
(espelho)

 > Toque: ilu



10

oxalufã

Orixá da vida e da 
morte, senhor dos 
segredos e da 
sabedoria.

 > Cor: branco e 
prateado

 > Dia: sexta
 > Metal: aço e prata
 > Elementos: ar e 
água

 > Adorno: pena 
vermelha de 
papagaio Ekodidé

 > Domínio: vida e 
morte, mistérios, 
céu, nuvens e ar

 > Ervas: manjericão 
branco (Ocimum 
basilicum)

 > Quizilas: abóbora
 > Comidas: 
comidas brancas, 
preferência por 
milho branco 
cozido e sem 
tempero servido em 
louças brancas.

 > Tempero: azeite de 
oliva ou banha

 > Ferramenta: 
opaxorô (cajado)

 > Toque: ibi
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11

oiá-iansã

Orixá dos ventos 
e tempestades, 
senhora dos 
espíritos dos 
mortos (eguns) e 
das paixões.

 > Cores: vermelho 
e variantes, coral, 
rosa

 > Dia: quarta
 > Metais: cobre e 
prata

 > Elementos: ar em 
movimento e fogo

 > Domínio: paixões, 
intempéries, 
bambuzais, 
ventanias, 
cemitérios

 > Ervas: erva-prata 
(Paronychia)

 > Quizilas: abóbora, 
carneiro

 > Comida: acarajé 
(bolinho redondo 
de massa de feijão 
fradinho frita em 
dendê)

 > Tempero: dendê
 > Ferramentas: 
adaga e eruquerê 
ou eruexim 
(espanta-moscas 
de rabo de cavalo)

 > Toque: adaró



12

Xangô

Orixá das 
trovoadas, 
dos vulcões e 
da lava, das 
pedreiras, o rei 
que aplica a 
justiça e provê 
abundância.

 > Cor: branco e 
vermelho ou 
branco e marrom

 > Dia: quarta
 > Metal: bronze
 > Elementos: fogo 
e terra

 > Domínio: justiça, 
lideranças, vulcões 
e pedreiras

 > Ervas: elevante 
(Mentha viridis)

 > Quizilas: pipoca, 
tangerina, siri, 
feijão preto

 > Comida: amalá 
(quiabo cortado, 
cebola, camarão).

 > Tempero: dendê
 > Ferramenta: oxé 
(machadinha de 
gume duplo)

 > Toque: alujá
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13

Nanã

Orixá da lama 
a partir da qual 
Oxalufã criou a 
vida humana, a 
que acolhe os 
recém mortos e 
os encaminha 
para uma nova 
vida.

 > Cores: branco e 
roxo ou branco e 
azul

 > Dia: terça
 > Metais: repele 
todos

 > Elementos: terra e 
água

 > Domínio: vida 
e morte, lama, 
pântanos, águas 
paradas

 > Ervas: mostarda 
(Brassica, Sinapis)

 > Quizilas: siri, 
camarão

 > Comida: folha de 
mostarda refogada.

 > Tempero: dendê
 > Ferramenta: ibiri 
(bastão curvo)

 > Toque: ilu



14

ossãe

Orixá das ervas 
e seus poderes 
(ewé) mágicos e 
curativos.

 > Cor: branco e verde 
claro.

 > Dia: quinta
 > Metal: ferro, prata, 
bronze, estanho e 
latão

 > Elementos: terra 
e ar

 > Adorno: folhas
 > Domínio: saúde, 
fármacos, folhas e 
matas

 > Ervas: peregum 
(Dracena)

 > Quizilas: abacaxi
 > Comidas: feijão, 
farofa e fumo de 
rolo.

 > Tempero: dendê
 > Ferramenta: folhas, 
opaorum (haste 
com folhas e 
pássaro)

 > Toque: agueré
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15.7

ewá

Orixá das 
possibilidades e 
do conhecimento, 
serpente dos 
mistérios e 
senhora do céu 
cor de rosa.

 > Cores: coral, rosa, 
vermelho

 > Dia: terça
 > Metais: ouro, cobre 
e prata

 > Elementos: ar e 
água

 > Domínio: 
conhecimento, 
criatividade, 
neblinas e 
cemitérios

 > Ervas: língua 
de cobra 
(Ophioglossum)

 > Quizilas: quiabo, 
abóbora, abacaxi

 > Comida: feijão 
fradinho e farofa 
de ovo

 > Tempero: dendê
 > Ferramena: lança 
ou ofá e adaga e 
cabaça

 > Toque: sató



15.8

obá

Orixá do amor 
conjugal, da 
lealdade e 
do sucesso 
profissional, 
senhora das 
águas revoltas.

 > Cores: amarelo, 
vermelho e laranja

 > Dia: quarta
 > Metal: cobre, 
platina e prata

 > Elementos: fogo
 > Domínio: carreiras, 
casamentos, 
amizades, fogo e 
rios revoltos

 > Ervas: tanaceto 
(Tanacetum 
vulgare)

 > Quizilas: abóbora
 > Comidas: milho 
cozido com amalá 
(quiabo cortado, 
cebola, camarão)

 > Tempero: dendê
 > Ferramenta: adaga 
e escudo

 > Toque: ilu e 
adarrum



1

Se além de colorir seu Orixá você quiser jogar, 
consulte as regras a seguir.
Este livreto contem 1 encarte com a planilha de 
criação de personagem, 8 cartas para preencher, 
16 cartas de Orixás, 8 cartas de ConceitoXPerfil 
e 6 cartas de Relacionamentos.

CRIE SUA PERSONAGEM
1. Sorteie seu Orixá.
2. Escoha ou sorteie uma carta de ConceitoXPerfil.
3. Procure no encarte a carta em branco que 
corresponde ao seu Orixá e seu ConceitoxPerfil.
4. Complete esta carta em branco segundo suas 
cartas de Orixá e ConceitoxPerfil.
6. Envie sua carta para publicação no site.

PARA JOGAR CARDGAME OU RPG DE MESA

7. Cada jogador/a cria uma personagem segundo 
as intruções anteriores.
8. Sorteiem os relacionamentos entre suas 
personagens usando as cartas de relacionamento 
no diagrama disponível no encarte e o QRcode. 
Se não tiver internet, use um baralho comum 
para sortear os eventos fazendo as seguintes 
correspondências:

Aspecto Naipe
emocional copas

espiritual paus
material ouros
mental espadas

Valetes = 11; Damas = 12; Reis = Falha :( ; Ases 
= Golpe de Mestre :) ; números iguais.
9. Montem os desafios a serem resolvidos pelo 
grupo a partir dos seus relacionamentos usando 
seus diagramas de missão disponíveis nos 
encartes.

REGRAS PARA CARDGAME
Cada encarte permite jogarem de 2 a 8 pessoas. 
4. Cada jogador/a estipula qual é o problema 
disparador da sua missão.
5. As missões podem ser resolvidas de duas 
maneiras: o grupo resolve cada etapa de cada 
missão de cada personagem antes de passar para 
a etapa seguinte; ou o grupo resolve uma missão 

inteira de cada personagem, antes de passar para 
a missão seguinte até todas estarem finalizadas.
4. Para acrescentar mais personagens à missão 
além das jogadoras, juntem todas as cartas de 
relacionamento do kit num bolo virado para baixo 
e puxem uma carta para cada desafio.
5. Para determinar a dificuldade de cada evento, 
sorteiem uma carta numeral, seja do baralho 
deste kit seja do sorteador virtual:
:) = sucesso automático; 2 a 5 = fácil; 6 a 9 = 
normal; 10 e 11 = difícil; 12 muito difícil; :( = quase 
impossível
6. Para resolver um desafio, cada jogador/a 
determina qual ação vai realizar, escolhendo uma 
competência da sua personagem para testar; o 
valor numérico desta competência deve ser somado 
ao valor numérico de uma carta numeral sorteada 
do baralho deste kit ou do sorteador virtual [http://
historias.interativas.nom.br/incorporaisrpg/testes-
de-competencia].
7. Caso a carta numeral sorteada seja do mesmo 
aspecto (mental, material, espiritual ou emocional) 
da ação, soma-se mais 1 ponto ao resultado.
8. Este resultado numérico deve ser comparado 
com a tabela de dificuldades já mencionada; caso 
seja igual ou maior que o modificador numérico 
da dificuldade, a ação foi bem sucedida.
Exemplo: Maria quer encontrar o lugar onde 
João foi escondido pela bruxa em sua casa. 
A dificuldade sorteada é 7 (normal) e é uma 
ação mental. Maria tem INT 2 e tira uma carta 
numeral de aspecto material no valor 6. Como 2 
+ 6 = 8 e 8 é maior que 7, Maria encontra João. 
Depois, os dois precisam fugir da casa da bruxa 
pela chaminé, uma ação material; a dificuldade 
sorteada foi 10 (difícil); Maria e João testam 
seus FIS, que são 1 e tiram uma carta numeral 
de valor 7 de aspecto material; a soma das suas 
competências FIS à carta não seria suficiente, 
pois daria 1+1=2+7=9, entretanto, sendo uma 
carta de aspecto material soma-se 1, dando o 
10 necessário para o sucesso.
9. Cada missão confere pontos de experiência de 
gestão para cada jogador/a da seguinte maneira: 
sucesso = 3 pontos; sucesso parcial (metade ou 
mais da missão foi bem sucedida) = 2 pontos; 
fracasso parcial (metade ou mais da missão 
fracassou) = 1 ponto; fracasso = 0; se foram 
jogadas 6 missões (1 para cada personagem) 
todas foram bem sucedidas, cada personagem 
ganha 18 pontos.
5. Anotem os pontos de experiência adquiridos 
após a solução dos desafios para melhorar suas 
personagens.

REGRAS PARA RPG DE MESA
Para 2 a 7 pessoas, sendo um/a Mestre de Jogo.
1. O/a Mestre narra os eventos conforme a 
sequência estipulada nos diagramas de missão 
de cada personagem determinando o nível de 
dificuldade de cada desafio conforme a última 
página do encarte.
3. Para resolver uma ação, cada jogador/a sorteia 
uma carta numeral usando um baralho comum ou 
o sorteador virtual (QRCode na última página).
4. O número da carta é somado ao modificador 
numérico da competência em teste que está 
expresso na Carta da Personagem (caso a carta 
tirada seja do mesmo aspecto da ação, soma-se 
mais 1 ponto ao resultado).
5. Este resultado numérico pode ser comparado 
de duas maneiras: com a tabela de dificuldades 
já mencionada - caso seja igual ou maior que 
o modificador numérico da dificuldade, a ação 
foi bem sucedida; ou com o resultado numérico 
antagônico, obtido pelo mesmo processo - se 
superar ou igualar o número antagônico a ação 
foi bem sucedida.
Exemplo: Maria quer encontrar o lugar onde João 
foi escondido pela bruxa em sua casa. O mestre 
arbitra que a dificuldade é 7 e é uma ação mental. 
Maria tem INT 2 e tira uma carta numeral no valor 
6. Como 2 + 6 = 8 e 8>7, Maria encontra João.
Depois, Maria tem que empurrar a bruxa para 
dentro do forno. Trata-se de uma disputa física 
entre Maria que tem FIS 2 e a bruxa que tem FIS 
3. O/A Mestre tira uma carta para a bruxa e obtém 
4, fazendo um total de 7 (4+3) e a jogadora com 
a personagem Maria puxa uma carta numeral 
e tira 9, obtendo então 11 (9+2). Lá vai a Bruxa 
para o forno.
7. Caso seja necessário, o/a Mestre pode optar 
pela resolução coletiva de ações, em que todas 
as jogadoras-atuantes procedem da maneira 
descrita anteriormente e todos os resultados são 
somados; tal resultado coletivo é comparado com 
uma dificuldade; caso seja igual ou maior que 
o modificador numérico da dificuldade, a ação 
coletiva foi bem sucedida.
8. Uma vez finalizados os desafios, o/a Mestre 
distribuirá pontos de experiência para as 
personagens de acordo com as regras descritas 
nos encartes de criação de personagem. Os 
pontos representam o aprendizado quantitativo 
da personagem e podem ser usados para 
aumentar as competências e adquirir mais 
conhecimentos.
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EFEITOS MÁGICOS

 > Cognição: teste relativo à dificuldade do nível; clarividência, 
clariaudiência, presságios, sonhos, etc, do presente, 
passado ou futuro; distância física e temporal aumentam 
a dificuldade. 

 > Conjuração: teste comparativo com competência do alvo; 
invocação de espíritos e troca de favores, incorporação 
e materialização de entidades não-carnais, permitindo 
ao usuário chegar aos outros efeitos através do espírito 
invocado. As exigências dos espíritos são as mais variadas 
e podem ficar a critério da/o Mestre.

 > Empatia: teste comparativo com competência do alvo; 
manipulação mental, desde a detecção de pensamentos, 
sentimentos e emoções até comunicação mental direta 
e projeção empática, por auto-sugestão; nos níveis 
mais altos, permite alteração de padrões mentais, como 
programação de memórias, traumas, repressões e desejos.

 > Esconjuração: teste relativo à dificuldade do nível ou 
comparativo com competência do alvo; remoção de feitiços 
e esconjuração de entidades e possessões não-carnais; 
necessita contato direto.

 > Ilusão: teste comparativo com competência do alvo; 
manipulação sensorial fisiológica, incluindo ilusões 
sensitivas e alucinações. 

 > Projeção Astral: teste relativo à dificuldade do nível; 
capacidade de sair do corpo na forma astral, desde a 
simples visão do plano astral até a viagem astral; o corpo 
físico fica inconsciente, e o corpo astral não pode agir 
diretamente no plano físico, apesar de poder se comunicar.

 > Psicocinese: teste relativo à dificuldade do nível ou 
comparativo com competência do alvo; manipulação de 
energia cinética, ou de ação, desde a simples detecção de 
movimentos até levitação e teletransporte.

 > Sincronicidade: teste relativo à dificuldade do nível; 
manipulação de coincidências e de destino, baseada em 
auto-sugestão, como maldições ou bênçãos, pragas, maus-
olhados etc; proteção mística contra magia, possessão, e 
em níveis mais elevados, contra danos físicos.

 > Transmutação: teste relativo à dificuldade do nível; 
manipulação de matéria inanimada e energias, desde a 
forma até a composição química e propriedades físicas; 
inclui a manipulação dos quatro elementos alquímicos (fogo, 
terra, água e ar).

 > Vitalidade: teste comparativo com competência do alvo ou 
relativo à dificuldade do nível; alteração de matéria animada, 
humana, vegetal ou animal, incluindo mudar de forma, curar 
ou provocar doenças, intoxicações, ferimentos, etc, desde a 
diagnose até cura completa ou morte.

TRANSE MEDIÚNICO
O espírito mensageiro encarna num corpo humano e 
manifesta seus poderes por meio de transe semiconsciente, 
manifestando uma força sobrenatural que o/a médium 
hospedeiro possui dentro si. 
Para conseguir entrar em transe, o/a médium deve fazer 
um teste de Competência Mágica (MAG) de acordo com 
seu nível, gastando apenas os pontos de Poder Mágico 
(PM) necessários para o nível. Uma vez bem sucedido/a 
nesse teste, o/a médium não gasta pontos de Poder 
Mágico para realizar os poderes nem precisa gastar 
tempo preparando-os, enquanto durar o efeito. Veja a 
tabela de Resolução de Ações Mágicas.
Neste estado, pessoas com Competência Mágica 
(MAG), são capazes de ver o/a médium na sua FORMA 
MÏSTICA, com características do espírito mensageiro 
(asas, roupas, etc); caso o/a médium apresente 
comportamentos incompatíveis com os preceitos 
teológicos ou ideológicos da divindade representada 
pelo espírito mensageiro, este pára de se manifestar, 
entrando em estado dormente até o fim da encarnação.
Esses espíritos também impõem a seus médiuns regras 
e missões claras, que variam de acordo com suas 
filiações teológicas. Por exemplo, espíritos curandeiros 
tenderão a exigir trabalho de caridade do/a médium; 
espíritos combatentes tenderão a exigir de seus mediuns 
ações políticas ativas; e essim por diante. 
Esses espíritos compartilham esferas de ação que 
representam seus poderes. Os poderes são distribuídos por 
estas esferas genéricas de ação (natural e humana), que 
cada espírito individualiza de acordo com a bagagem cultural 
e o perfil do/a médium.

AXÉ: PONTOS DE PODER MÁGICO
Todos começam com 6 pontos de Poder Mágico (PM), que 
resultam da soma dos pontos de todas as competências. 
Conforme aumentam as competências, aumentam 
os pontos de Poder Mágico. Caso queira aumentar 
os pontos de PM sem aumentar a competência, o/a 
jogador/a pode gastar tantos Pontos de Experiência (XP) 
quanto o valor desejado de PM (de 6 para 7, 7 pontos 
de XP). Quando todas as competências chegarem a 6 
e os pontos de PM a 24, só será possível aumentá-los 
com tantos XP quanto cada valor até o desejado (por 
exemplo de 24 para 26: 24 + 25 + 26 = 75 XP). 
O/a médium pode realizar os poderes mágicos do espírito 
fora do estado de incorporação ou transe gastando os 
devidos pontos de Poder Mágico (PM) e respeitando 
os tempos de preparo, de acordo com seu nível na 
Competência Mágica (MAG), conforme demonstrado na 
Tabela de Resolução de Ações Mágicas, em 22.

RECUPERAÇÃO DE AXÉ 
Resulta do teste da Competência Mágica contra 
a dificuldade do seu Nível. Acontece somente em 
local considerado sagrado pelos seus preceitos 
religiosos e realizando os devidos ritos. Cada Orixá 
rege determinados elementos e tem cores e metais 
específicos. A recuperação só acontece se o/a medium 
observar e respeitar esses preceitos:

 > Fora do terreiro: em contato com seus elementos, 
metais (ferramentas) e cores (fios de conta, ou 
colares); OU tomando banho das ervas específicas; 
OU ofertando a comida específica do seu Orixá = 
recupera metade do resultado do teste.

 > No terreiro: com suas ferramentas e fios de conta 
devidamente banhados com suas ervas = recupera o 
resultado do teste.

 > No Xirê (festa): durante o Rum (dança) do seu Orixá, 
em transe, tocando atabaque (ogans, não rodantes) 
ou acompanhando um/a medium em transe (ekédes, 
não rodantes) = recupera todos os pontos gastos  
desde que não falhe no teste.

QUIZILAS E RESGUARDOS
Cada vez que o/a medium desrespeita uma quizila (tabu) 
do seu Orixá ou resguardos pré e pós rituais, perde 1 
ponto permanente de Axé ou Poder Mágico (PM), só 
podendo recuperá-lo gastando Pontos de Experiência 
(XP), ou após cumprir seus rituais de recolhimento.

EVOLUÇÃO MEDIÚNICA
Para subir seus Níveis de Aprendizagem na Competência 
Mágica, o/a médium, além de gastar os XPs necessáros 
(veja em 21), deve passar pelos rituais de recolhimento, 
a saber:

 > Habilitado (HBL, 1 a 3 pontos) = uma vez que aceitou 
a revelação, recomenda-se que o/a medium Abiã 
procure um terreiro para fazer seu ritual de Iniciação, 
após o qual será considerado/a Yawô.

 > Experiente (XPT, 4 e 5 pontos) = o/a Yawô poderá 
subir para este nível ao completar 3 anos de Iniciação, 
após novo ritual de recolhimento.

 > Perito (PRT, 6 pontos) = após 6 ou 7 anos da 
Iniciação, dependendo do Orixá, o/a Yawô torna-se 
Ebômi após o ritual de recolhimento, e está apto/a a 
se tornar Babalorixá ou Ialorixá, bem como a atingir 
este nível.
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Os VALORES envolvem um IDEALISMO e o risco de caminhada 
para o RADICALISMO. IDEALISMOS são os diferentes valores 
positivos ligados aos pilares da sustentabilidade; este valor será o 
combustível mobilizador do ativismo da sua personagem.

SOCIALMENTE JUSTO
Justiça: senso de justiça da personagem que se indigna 

diante da desigualdade social e concentração de 
renda do pessoal. Também combate machismo, 
racismo, homofobia, intolerância religiosa.

Compaixão: atuação para minorar o sofrimento de 
pessoas socialmente desfavorecidas. Pode agir tanto 
em termos de caridade quanto de empoderamento.

CULTURALMENTE DIVERSO
Tolerância: age em prol da aceitação de que há 

diferentes opções de gênero, sexualidade, religião 
etc. Defende o direito das pessoas de viverem de 
forma diversa dos modelos estabelecidos pela 
tradição social e/ou pelo mercado.

Preservação: age para preservar o patrimônio 
imaterial, tanto o que está ativo, quanto aqueles 
saberes e habilidades tradicionais que podem estar 
se perdendo como técnicas artesanais, histórias e 
tradições de povos desfavorecidos etc.

Conforme for jogando, sua personagem poderá ganhar pontos 
nos outros valores e, com o tempo, até mudar de valor. Os 
outros três valores, Culturalmente Diverso, Economicamente 
Viável e Socialmente Justo, são explicados no blog e no Encarte 
de Mestre.Todo idealista corre o risco de se radicalizar. O 
RADICALISMO [-] é um percurso negativo que termina com a 
perda da razão e da sua humanidade. Sua personagem começa 
sem pontos de radicalismo, adquirindo-os de acordo com suas 
decisões ao longo das histórias jogadas por meio da distribuição 
dos pontos de experiência.

ATUAÇÃO = escolha uma das seguintes:
[I]=Itinerante: sua personagem circula por qualquer 

local do cenário.
[F/I]=Fixa com Itinerância: sua persoagem reside 

em algum local do cenário mas tem liberdade de 
circulação.

[F]=Fixa: sua personagem reside em algum local 
do cenário com circulação restrita ou impossível.

 

 

EdE
Conceito: MENSAGEIRO DE                                                   

Nome:                                                                       

Perfil:                                                                          

  INT:   FIS:   PS: 

  SOC:   MAG:   PM: 

Conhecimentos: Religião;                                                                                             

                                                                                       

Idealismo [+ 1                                                             ] 

Radicalismo [-                                                               ]      

Poderes:                                                                                   

                                                                                         

[ ]  (    )  [  ]

NÍVEL DE APRENDIZADO: nas competências; todos 
começam Habilitados (HBL), com 1 a 3 pontos. Veja 
os próximos abaixo:

Ganho  e Gasto de Experiência (XP):

Pontuação Nível qualitativo
1 a 3 Habilitado (HBL) =  6 conhecimentos ou 5 

conhecimentos e 1 poder ou efeito mágico 
4 e 5 Experiente (XPT) = 10, entre conhecimentos e  

poderes ou efeitos mágicos
6 Perito (PRT) = 12 entre conhecimentos e 

poderes ou efeitos mágicos

XP:
Criatividade =                                                                                                                      
Gestão = 

Criatividade = 0 a 3 distribuição livre, exceto Valor; Gestão = 0 a 3 
em Competências; Ética = 0 a 3 em Valor. Para aumentar, gaste 
tantos pontos quanto cada nível desejado x3: de 1 para 2, 6 pontos; 
de 2 para 3, 9 pontos; de 1 para 4, 6+9+12=27 pontos. Para PM e 
PS gaste sucessivamente tantos pontos quanto o que deseja (de 6 
para 7, 7 pontos; de 7 para 8, 8 pontos; de 7 para 9, 8+9=17 pontos).

CONCEITO & PERFIL = qual o ativismo da sua 
personagem e como ela o exerce e se posiciona 
perante o mundo. Seu Conceito é Mágico: 
Espírito Mensageiro de um Orixá. Escolha seu 
Perfil conforme as cartas encartadas e anote os 
números.

PS (Pontos de Saúde) = competência FIS (Físico) + 10.
*PM (Poder Mágico) = todos começam com 6 
pontos, que resultam da soma dos pontos de todas 
as competências. 

CONHECIMENTOS = aquilo que sua personagem 
sabe fazer; além do conhecimento do Conceito 
(RELIGIÃO), que já vem escrito na carta, anote os 
do seu Perfil.

PODERES = conhecimentos mágicos fornecidos 
pelo Orixá.

STATUS: todos começam em [C] Comum 
= sem influência ou influência sobre grupo restrito. 
Próximos níves:
G = Gerente: influência sobre mais de um grupo 

ou sobre uma organização ou comunidade.
P = Presidente: influência sobre mais de uma 

organização ou comunidade.
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COMO USAR:
Use o sorteador virtual* ou o baralho de 
personagens do cenário e anote a posição 
da sua carta e das cartas dos outros 
jogadores para cada função marcada no 
Diagrama. Se a carta sair em posição 
normal, a função será a de cima; se a carta 
sair em posição invertida, a função será a 
de baixo. Se houver mais de 3 jogadores, 
use o sorteador até todas as personagens 
estarem posicionadas.

*www.historias.interativas.nom.br/incorporais/sorteadores/
relacionamentos

RELAÇÕES DE FUNÇÃO:
Baseadas nas funções de personagens na 
estrutura narrativa dos contos maravilhosos 
de Vladimir Propp, servem para ajudar 
os jogadores a criarem relacionamentos 
positivos ou negativos das suas personagens 
com seu grupo e com personagens coadjuvantes.

RELAÇÕES DE EVENTO/ASPECTO:
Baseadas nos eventos de enredo na estrutura 
narrativa dos contos maravilhosos de 
Vladimir Propp, servem para determinar 
o tipo de relação entre as personagens 
e situações-chave de movimentação do 
enredo da aventura.

STATUS:
C/L = Comum/Labor: sem influência ou 
influência sobre grupo restrito; +1 ou 
-1 nos testes.

S/G/B = Senhorial/Gerente/Bourgeoise: 
influência sobre mais de um grupo ou 
sobre uma organização ou comunidade; 
+2 ou -2 nos testes.

R/P/A = Regente/Presidente/Aristocrat: 
influência sobre mais de uma organização 
ou comunidade; +3 ou -3 nos testes.

AUXILIAR
VOCÊ: sempre que ajudar alguém do seu grupo, ela recebe 

bônus do seu status num teste.
NPC: participa ativamente dos desafios da história e lhe confere 

bônus dos status dela sempre que lhe ajudar num teste. 

VÍTIMA
VOCÊ: passa para seu grupo o dever de lhe proteger; se 
sofrer algum dano, todos sofrem penalidade do seu status 

em testes emocionais até você se recuperar.
NPC: sofre algum evento que você deve reparar; se ela 

sofrer algum dano,você sofre penalidade do status dela em 
testes emocionais até ela se recuperar.

    
    1(C/L)2(S/G/B)3(R/P/A)
    
    Nome:                       

RELAÇÃO DE 
EVENTO/ASPECTO:

Tire uma carta de evento. Marque o 
evento sorteado:
(   ) 2.Cumplicidade (   ) 3.Violação 
(   ) 4.Embate (   ) 5.Marca ou estigma
(   ) 6.Prova (   ) 7.Chegada icógnita 
(   ) 8.Perseguição (   ) 9.Tarefa
(   ) 10.Punição (   ) 11.Reconhecimento 
(   ) 12.Recompensa

Marque o aspecto deste evento:
(   ) Emocional   (   ) Espiritual
(   ) Material       (   ) Mental

Marque a posição da carta:
                          (   ) positiva +1
                          (   ) negativa -1

+

Nome:

 1(C)2(S/G)3(R/P/A)--

MANDANTE
VOCÊ: sempre que ordenar seu grupo, este recebe bônus do 

seu status em teste coletivo.
NPC: proponente da missão ou desafio; sempre que ordenar seu 

grupo, confere bônus do status dela em teste coletivo.

     1(C)2(S/G)3(R/P)
    
    Nome:                       

OPONENTE
VOCÊ: tem bônus do seu status para atacar alguém do seu 
grupo e penalidade do status dela para evitar atacá-la em 

situação desfavorável. 
NPC: antagoniza você de algum modo destrutivo, tendo bônus 

do status dela para atacar você; sofre penalidade do seu status 
para evitar lhe atacar em situação desfavorável.

+

1(C)2(S/G)3(R/P)

 

--

RELAÇÃO DE 
EVENTO/ASPECTO:

Tire uma carta de evento. Marque o 
evento sorteado:
(   ) 2.Cumplicidade (   ) 3.Violação 
(   ) 4.Embate (   ) 5.Marca ou estigma
(   ) 6.Prova (   ) 7.Chegada icógnita 
(   ) 8.Perseguição (   ) 9.Tarefa
(   ) 10.Punição (   ) 11.Reconhecimento 
(   ) 12.Recompensa

Marque o aspecto deste evento:
(   ) Emocional   (   ) Espiritual
(   ) Material       (   ) Mental

Marque a posição da carta:
                          (   ) positiva +1
                          (   ) negativa -1

+

DOADOR/A
VOCÊ: confere bônus do seu status para aquisição de recursos 

informações, pistas ou itens pelo o grupo.
NPC: lhe fornece recursos, informações, pistas ou itens que 

lhe conferem bônus do status dela num teste.

    1(C/L)2(S/G/B)3(R/P/A)
    
    Nome:                       

RIVAL
VOCÊ: sempre que repetir um teste em que alguëm do grupol 
falhou, tem bônus do seu status para superá-la; sempre que 

receber ajuda de alguém do grupo, sofre penalidade do status dela. 
NPC: compete com você pelo mesmo objetivo; sempre que 
repetir um teste em que você falhou, tem bônus do status 
dela para lhe superar; sempre que receber sua ajuda sofre 

penalidade do seu status. 

RELAÇÃO DE 
EVENTO/ASPECTO:

Tire uma carta de evento. Marque o 
evento sorteado:
(   ) 2.Cumplicidade (   ) 3.Violação 
(   ) 4.Embate (   ) 5.Marca ou estigma
(   ) 6.Prova (   ) 7.Chegada icógnita 
(   ) 8.Perseguição (   ) 9.Tarefa
(   ) 10.Punição (   ) 11.Reconhecimento 
(   ) 12.Recompensa

Marque o aspecto deste evento:
(   ) Emocional   (   ) Espiritual
(   ) Material       (   ) Mental

Marque a posição da carta:
                          (   ) positiva +1
                          (   ) negativa -1

+

Nome:

 1(C)2(S/G)3(R/P/A)--
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Anote o Problema:                                                      
                                                                                    
                                                                                   

           

    
    1(C)2(S/G)3(R/P)
   
    Função:              

+
1(C)2(S/G)3(R/P) 

Função::              

Este diagrama permite construir 
uma missão a partir do resultado 
do DIAGRAMA DE RELACIONAMENTOS  
entre as personagens, ao qual se 
pode, opcionalmente, acrescentar um 
problema específico de cenário.  É 
obrigatório para  CARDGAME somente 
por sorteio e opcional para o RPG 
por sorteio, escolha ou proposição 
de cartas.

1. Se você obteve uma carta de evento Cumplicidade ou 
Violação no Diagrama de Relacionamentos, marque-a no 
slot DISPARADOR junto com a personagem com a qual este 
evento se relaciona.

2. Se você obteve uma carta de evento Embate, Marca ou Prova 
no Diagrama de Relacionamentos, marque-a no slot BUSCA 
junto com a personagem com a qual este evento se relaciona.

3. Se você obteve uma carta de evento Chegada Icógnita, 
Perseguição ou Tarefa no Diagrama de Relacionamentos, 
marque-a no slot ACERTO DE CONTAS junto com a 
personagem com a qual este evento se relaciona. Este slot em 
si tem uma penalidade de 1.

ACERTO DE CONTAS
Marque o evento:
(   ) 7.Chegada icógnita: você chega 

icógnita ou disfarçada onde 
espera resolver o problema, 
podendo ser reconhecida pela 
outra personagem.

(   ) 8.Perseguição: tentativa da outra 
personagem de recuperar o 
objeto de busca ou simplesmente 
de se vingar; termina com o 
resgate caso você/s se safe/m da 
perseguição.

(   ) 9.Tarefa: para permitir o 
reconhecimento e a localização 
do objeto de busca, implicando 
solução bem ou mal-sucedida 
por comparação entre as 
personagens.

Marque o aspecto deste evento:
(   ) Emocional   (   ) Espiritual
(   ) Material       (   ) Mental

Marque a posição da carta:
            (   ) positiva 0 (   ) negativa -2

BUSCA:

Marque o evento:
(   ) 4.Embate: entre você e a outra 

personagem, que vai terminar 
com sua vitória ou derrota 
sobre a ela. 

(   ) 5.Marca ou estigma: uma 
personagem recebe da outra 
alguma marca que permita seu 
reconhecimento.

(   ) 6.Prova: para recebimento de um 
bônus por meio de interação, 
conciliadora ou hostil, com 
a outra personagem e uma 
reação bem-sucedida ou falha.

Marque o aspecto deste evento:
(   ) Emocional   (   ) Espiritual
(   ) Material       (   ) Mental

Marque a posição da carta:
                          (   ) positiva +1
                          (   ) negativa -1

--

_

           1(C)2(S/G)3(R/P)
   
    Função:              

+
1(C)2(S/G)3(R/P) 

Função::              

--

DISPARADOR:

Marque o evento sorteado:
(   ) 2.Cumplicidade: uma personagem 

é enredada pela outra, seja 
por sedução, persuasão ou 
coação; a coação pode ser 
ameaça explícita ou chantagem 
baseada em alguma fragilidade 
prévia, que pode incluir a 
violação.

(   ) 3.Violação: uma das duas 
personagens quebra ou 
é levada a quebrar uma 
interdição.

Marque o aspecto deste evento:
(   ) Emocional   (   ) Espiritual
(   ) Material       (   ) Mental

Marque a posição da carta:
                          (   ) positiva +1
                          (   ) negativa -1

           1(C)2(S/G)3(R/P)
   
    Função:              

+
1(C)2(S/G)3(R/P) 

Função::              

REGRESSO

Marque o evento:
(   ) 10.Punição: uma das personagens 

é castigada.
(   ) 11.Reconhecimento: de aparência 

ou comportamento, ou pelo 
resultado satisfatório de prova 
ou tarefa.

(   ) 12.Recompensa: em bens, poder, 
desejos satisfeitos etc.

Marque o aspecto deste evento:
(   ) Emocional   (   ) Espiritual
(   ) Material       (   ) Mental

Marque a posição da carta:
                          (   ) positiva +1
                          (   ) negativa -1

--

4. Se você obteve uma carta de evento Punição, Reconhecimento 
ou Recompensa no Diagrama de Relacionamentos, marque-a 
no slot REGRESSO junto com a personagem com a qual este 
evento se relaciona.

5. Se o desafio for resolvido, todos ganham 3 pontos de Gestão e 
1 ponto positivo de Ética.

6. Se o desafio não for resolvido, ninguém recebe nada.
7. Se em vez do desafio ser resolvido foi criado um novo problema, 

todos ganham 1 ponto negativo de Ética.
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Para criar Itens ou Ações Mágicos, descreva:
>> tipo de Efeito Mágico;
>> maneira de preparar o Feitiço, se for o caso;
>> o que acontece em cada nível de intensidade do 

poder ou item (habilitado, experiente, perito);
>> em caso de Item, quantos pontos de Poder 

Mágico ele tem e como os recupera.

Dificuldade e Resultado (Ponto de 
Competência + 2D6 ou 1 carta numeral):

Resultado Dificuldade/Descrição
:( Desastre!!!

2 a 5 falha
6 a 7 Fácil/sucesso medíocre
8 a 9 Média/sucesso normal

10 a 11 Difícil/ sucesso grande
12 a 13 Múito difícil/sucesso excepcional

14 em diante Quase impossível
:) Golpe de Mestre!!!

Combate (FIS + 2D6 ou 1 carta numeral): use as cartas 
de Ação de Combate do Baralho de Ações ou a Tabela:

Tipo Dificuldade Dano Alcance
Desarmado fácil 5* --

Arma Branca fácil 10* 7m
Projéteis média 12** 150m

Arma de fogo média 24** 700m
* Somar a diferença entre os resultados de ataque e defesa.

** Somar a diferença entre o resultado e a dificuldade.

Proteção: use o Baralho de Itens ou a tabela:

Material Penalidade Absorção
Lona ou Couro rígidos 0 2
Lona ou Couro rígidos reforçados -1 4
Placas de madeira, osso, cerâmica -2 6
Malha de metal -4 8
Placa de metal -5 10
Polímeros -2 10

Saúde (PS): 10 + pontos de físico (FIS)

Pontos de Saúde Resultado 
Dano/Fadiga

Recupera/
descanso

Total:                            a 1 
Escoriado/Cansado: 

teste normal FIS/hora

0 -1 -2 -3 -4 Machucado/Exausto: 
-1 nos testes FIS/dia

-5 -6 -7 -8 -9 Ferido/Extenuado: 
-3 nos testes

FIS/
semana

-10 -11 -12 -13 -14 Inerte tratamento 
-15 -16 -17 -18 -19 -20 Inconsciente tratamento
-21 ou menos Morte --

Resolução de Ações Mágicas:
Nível HaBiLitado eXPerienTe PeRiTo

Dificuldade 6 a 9 10 a 13 14 e 15
Custo de PM* 3 pontos 6 pontos 12 pontos

Duração** resultado 
em rodadas

resultado 
em horas

resultado 
em dias

Alvos 1 resultado à escolha
Preparo imediato 1 hora 24 horas

*Recuperação: 1, 2 ou 3 pontos por hora; no. de horas = resultado 
de teste de competência.**Tempo de preparo só se aplica 
a feitiços. A abrangência dos efeitos (distância, área, peso, 
velocidade etc) é medida pelo resultado obtido no teste somado 
aos pontos totais de poder mágico do usuário.

EdE

[Ac]   (      )   [It]

Magia | Efeito:                                                         
   

Nome:                                                                                 

CustoPM  HBL: 3            XPT: 6            PRT: 12      

Preparo    HBL: 0            XPT: 1h          PRT: 12h

Ativação:                                                                             
PM [         ] Nível:                                                                      
                                                                                      

EdE

[Ac]   (      )   [It]

Magia | Efeito:                                                         

   

CustoPM  HBL: 3            XPT: 6            PRT: 12      

Preparo    HBL: 0            XPT: 1h          PRT: 12h

Nome:                                                                                 
Preparo:                                                                             
                                                                                         
                                                                                   
HBL:                                                                           
                                                                                        
XPT:                                                                             
                                                                                           
PRT:                                                                              
                                                                                            

Se não tiver internet, use um baralho comum 
para sortear os eventos fazendo as seguintes 
correspondências:

Aspecto Naipe
emocional copas

espiritual paus
material ouros
mental espadas

Valetes = 11; Damas = 12; Reis = Falha :( ; Ases 
= Golpe de Mestre :) ; números iguais.
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CORES VIVAS
encarte criação de personagem 
- incorporais ludonarrativas - 
cenário era da escolha

Para repor este encarte siga uma das opções:
1. faça cópias antes de usar;
2. baixe e imprima frente e verso o arquivo 
cvplanilha.pdf disponível em http://historias.
interativas.nom.br/coresvivasgame.ca
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C o r e s 
v i v a s
Orixás para colorir 
e jogos narrativos

anti - stress
anti-racismo
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