


Avisos aos Mestres:
- Leia e conheça bem os 4 personagens. Isso ajudará em 50% na hora de Mestrar.

- Ambientalize, romancie, dê detalhes, explique as coisas usando um número maior de adjetivos e advérbios.

- Procure se envolver com o jogo. Finja que não existem dados nem ! chas de papel. Os sucessos ou falhas no dado sempre devem ter um 
motivo real plausível: Ex - Não conseguiu pular sobre o muro porque não pegou impulso su! ciente, e não porque tirou 1 no dado.

- Deixe os jogadores falarem, estimule-os. Coordene o horário da atividade para não ser nem rápido, nem devagar demais.

- Qualquer idéia de um jogador é válida e se não estiver escrita no Livro, pense em qual teste seria exigido para realizar a tarefa: Ex. Nicolas 
quer tentar capturar um pássaro, o melhor teste seria de Inteligência para construir a armadilha, mas se for para acertar uma pedra, o teste 
seria Físico, para tentar acertar o pássaro voando. No primeiro caso, o mestre poderia delimitar a di! culdade do teste em (7) porque até os 
mais ignorantes sabem como fazer uma armadilha, porém levaria pelo menos um dia para apanhar um pássaro. Já no segundo, a di! culdade 
poderia ser (15), pois acertar um pássaro com uma pedra não é realmente muito fácil. Tenha essa noção do que pedir aos jogadores.

- Aproveite os momentos de debate entre os jogadores para reler os textos da cena em que eles estão.

- Não se desespere, pois isso não é um teste. Trata-se de um Jogo e para tal, deve ser jogado e não cobrado.

- Fique atento aos jogadores que quase não falam ou são mais tímidos. Exija do grupo uma decisão unânime para o personagem e se for o 
caso, exija que aquele jogador tímido seja o porta-voz do grupo.

- Pense antes de responder uma pergunta feita por um jogador. Melhor será demorar alguns segundos para responder, do que passar uma 
informação errada.

- Há momentos mais complexos e outros mais simples. Acelere quando necessário os jogadores ou deixe-os dialogarem, conforme 
necessário.

- Seja paciente e tolerante com os jovens mais revoltados ou com aqueles que tiverem di! culdade para abstração e imaginação da aventura 
na cabeça.

- Não ! que tentando explicar as regras do jogo, pois a melhor forma de entender é jogando. Os jvens já possuem uma facilidade inata para 
isso.

- Para realizar testes com o dado, faça assim: peça ao jogador que jogue o dado, some o resultado do dado com o valor da habilidade referente 
ao teste. Se for igual ao nível de di! culdade. Lembre-se: coisas fáceis são de di! culdade (5) ou  mais. Coisas difíceis são de di! culdade (15) ou 
menos.

- Procure sempre deixar os jogadores em situações de debate. Use um PJ para convencer outro. Use os PJs opostos para dialogarem sobre seus 
pontos-de-vista e interesses.

- Este livro contém muitas informações para o Mestre e para os jogadores, mas só o Mestre, na hora do jogo é que decidirá se há necessidade 
de criar alguma coisa na hora ou de ignorar alguma coisa que já está escrita. O Mestre tem esse poder e deve saber usá-lo sem estragar o 
enredo.

Avisos aos Jogadores: (Mestre, leia isso para os jogadores antes de começar o jogo)

- Antes de mais nada, esta atividade também é um jogo e serve para a diversão e o estudo.

- Usem a criatividade e a imaginação.

- Vocês podem pedir ao Mestre para realizarem testes com o dado sempre que acharem pertinentes.

- Os testes funcionam assim: Joga o dado, soma o resultado com o valor da habilidade pertinente (ex: Físico). Pergunte ao Mestre se com a 
soma dos dois valores, você consegue realizar a tarefa

- Procurem conversar com todos de sua equipe antes de tomar uma decisão pelos seus personagens.

- Procurem entender bem o que diz na ! cha de personagem para poderem interpretá-lo como se vocês fossem ele.

- Tenham bom humor, paciência e lembrem-se: nesse jogo não há vitória ou derrota. Todos os 4 personagens precisarão chegar JUNTOS ao 
! nal.

- A interpretação é a chave do divertimento. Tentem conversar com o Mestre e com os outros personagens como se vocês fossem o próprio 
personagem.

- Ajudem ao Mestre na disciplina e no respeito. Sempre que o Mestre extiver narrando alguma coisa, é fundamental que TODOS os jogadores 
estejam ouvindo.

- Focalizem seus esforços no objetivo do jogo.

- O Mestre é o narrador do mundo imaginário. Ele simboliza os seus olhos. Usem-no como tal.

- Cada momento que vocês viverem no jogo será mágico, pois muito do que está aqui realmente ocorreu quando Jesus esteve encarnado.

- Bom Jogo! Bom Estudo! Boa Diversão! Vamos ao que interessa!



INTRODUÇÃO

Um jogo de RPG deve ter algumas peças para se tornar útil e divertido: um 
Mestre con! ante e tolerante, muita criatividade e senso de abstração do 

Mestre e dos Jogadores, um enredo envolvente, senso de humor, interesse,  
um tema que traga algum conteúdo a ser estudado ou compreendido e um 

ambiente apropriado para o jogo. 
O RPG usado apenas para entretenimento torna-se uma ferramenta de lazer e 
diversão, mas quando aliado a uma linha de estudo, é ferramenta pedagógica.



Informações Gerais 
Esta apostila apresenta uma aventura de RPG (Role-Playing Game ou Jogo de Interpretação). Esta aventura levará os 
jovens a viverem diversos acontecimentos na Palestina Antiga, através de um mundo imaginário formulado por meio de 
pesquisa histórica do local e textos bíblicos. 

Nesta aventura os jovens contarão com seus “peões” para agirem dentro desse mundo ! ctício: Marcos, Paulo, Nicolas e 
Jade serão os Personagens ou PJs dessa aventura.

Os objetivos deste jogo é levar o jovem a se socializar com outros jovens, conhecer melhor sobre a história da vida de 
Jesus e suas parábolas, desenvolver um raciocínio lógico e criativo e, acima de tudo, convidar o jovem a uma re" exão 
sobre a capacidade e os meios que cada Espírito tem em si de Mudar o Mundo, sendo este último o tema conclusivo 
deste Jogo.

Ao longo deste jogo, os jovens vivenciarão diversas situações, através de seus personagens, onde cada uma delas terá 
foco em determinada virtude do Homem de Bem: indulgência, abnegação, devotamento, caridade, pureza de coração 
e auto-conhecimento.

Preparação
Cada grupo deverá conter 1 Mestre (evangelizador/facilitador previamente selecionado), 2 ou mais suportes do mestre 
(outros evangelizadores) e os jovens. O grupo de jovens deverá ser dividido em 4 equipes, que representam cada um 
dos 4 personagens. Cada equipe receberá: 1 folha de descrição ou ! cha de personagem, 1 dado de 10 faces, 1 bloco de 
rascunho borracha e lápis.

As equipes se sentarão lado a lado, tendo o Mestre e os suportes em frente a elas. O mestre organizará seus materiais, 
dados, folhas, etc sobre uma mesa, de forma que os jovens (jogadores) não consigam ver suas anotações.

Sinopse da Aventura
Jade, Nicolas, Paulo e Marcos, jovens moradores de Jerusalém, ouviram falar de um messias, um homem poderoso capaz 
de realizar milagres. Cada um deles imagina que esse messias é o caminho para a mudança do mundo, segundo seus 
conceitos e idéias, naturais da inocência e inexperiência, característicos de jovens.

O grupo de 4 personagens decide ir atrás desse messias e a cada passo que derem nessa direção, enfrentarão diversas 
situações onde deverão escolher um caminho para trilhar. Cada momento colocará à prova suas consciências e ao ! m 
desta aventura, o grupo de jovens personagens encontrará Jesus, que deixará com cada um deles uma verdadeira lição 
de vida.
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Legendas
Ás áreas de texto que se encontram dentro de um contorno preto e com tipogra! a diferente, são aquelas que o Mestre lerá para 
os jogadores. Contudo, o Mestre pode decidir falar ou passar quaisquer informações que achar pertinentes para o envolvimento, 
o enredo ou dramatização da aventura. Os textos dentro dos retângulos são OBRIGATORIAMENTE lidos ou explicados (conforme o 
Mestre desejar) para os jogadores.

- Atenção ao Mestre. Este tipo de informação serve de base para o Mestre ambientar os jogadores e às vezes pode 
conter informações que devem ser passadas aos jogadores ou a um grupo de jogadores.

 - Representa as pessoas ou criaturas que estão no local. Certas vezes elas poderão interagir com os PJs.

 - As percepções mediúnicas que os PJs podem ter ! cam expressas aqui. Às vezes ela traz a referência de um espírito 
que estará listado em  para que os PJs possam interagir. Lembre-se de que somente Nicolas vê e ouve, Marcos sente, 
Jade doa " uidos de cura e recebe intuições e Paulo quase não sente nada.

 - Aqui ! cam detalhados os caminhos que os PJs poderão seguir na aventura. O mestre deve buscar esse símbolo 
quando desejar saber para onde leva a situação em que estão os PJs.

 - Caso o Mestre queira falar ou os jogadores perguntem sobre como está o clima, em que posição o sol está, se é dia 
ou noite, ele poderá veri! car essas informações aqui.

 - Mensagem do Mentor da Jade. Sempre que a Jade desejar realizar um teste de mediunidade para se concentrar 
nas intuições de seu Mentor, o Mestre poderá informar o que ela se sente. Essas informações devem ser passadas para 
Jade e somente para ela, chamando um jogador da equipe e explicando a intuição para ele

 - Este símbolo indica informações ligadas ao gasto de dinheiro. Todas as cenas contém este símbolo, pois a qualquer 
momento os jogadores podem decidir comprar ou vender alguma coisa.



PERSONAGENS

Cada jogador ou grupo de jogadores toma controle de um personagem e com ele, 
viverão diversas situações no mundo criado nesta Aventura. Aqui neste capítulo se en-

contram as ! chas de personagem de Paulo, Jade, Nicolas e Marcos. 
Este material é para uso e estudo do Mestre e deve ser entregue a cada jogador/grupo.
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Paulo - 16 anos
Habilidades

Moral 2 Inteligência 5
Emocional 2 Mediunidade 1
Físico 4

Talentos
Ferreiro

Conhecimento de Jóias e Gemas

Escrita e Leitura em Aramaico

Pontaria

Raciocínio Matemático

Negociador

Carrega / Equipamentos
uma pequena sacola de couro com 2 folhas de papiro, um 
pedaço de carvão para escrever e um anel de ferro, que ele 
mesmo fez, em um dos dedos. Possui 3 denários.

Descendência: judeu

Desejos: ser o melhor ferreiro de Jerusalém, visitar Cafarnaum e tornar-se um arquiteto

Desgostos: não ter conhecido seus pais

Relação com o dinheiro: sente necessidade de ter mais, mas não se incomoda de levar uma vida humilde.

Relação com a Família: ama seus avós e sente uma felicidade imensa por poder trabalhar com seu avô na forja. 
Respeita muito seu lar e seus avós.

Relação com a Religião: não vai muito ao templo e não conhece muito sobre a Torá. Prefere gastar seu tempo com 
atividades que desenvolvam sua mente.

Relação com a Política/Organização Social: a dominação dos romanos lhe causa revolta

Gosta de comer: Peixe

Fala idiomas: Aramaico

Amigos: por estar sempre trabalhando na forja, não tem tempo de fazer muitas amizades

Medos: Perder seus avós e sua irmã

MORAL de Paulo

Paulo não pensa muito no que é certo e o que é errado. Ele não se compraz em fazer mal às outras pessoas, mas não olha com bondade as 
pessoas de má conduta e, principalmente, os romanos. Estes últimos ele simplesmente detesta. Em geral ele se preocupa mais com seus 
próprios afazeres e por isso não tem tempo para se preocupar com as outras pessoas.

EMOCIONAL de Paulo

Sua mente prodigiosa o quali! caria como um jovem gênio. Paulo vive voltado para o seu interior, pensativo, falando muito pouco. Não lida 
bem com emoções, pois tende a ser muito racional. Ele não faz o bem ou o mal por se sentir piedoso ou ferido, mas por ser lógico fazê-lo ou 
não. As coisas tem sempre um porquê para acontecerem. Paulo não acredita em destino e por isso não acredita no amor à primeira vista.

FÍSICO de Paulo

Para a sua idade e altura (cerca de 1,60 m), Paulo pode ser considerado um rapaz forte. Trabalhar com seu avô na forja permitiu que adquirisse 
músculos nos braços e tivesse um tórax mais bem trabalhado. Paulo não possui o porte de um atleta.

INTELIGÊNCIA de Paulo

Paulo possui uma mente brilhante. Seu raciocínio é extremamente rápido e, com isso, ele realiza cálculos ou analisa possibilidades com 
muita destreza. Ele se sente feliz estudando as pedras preciosas, analisando as formas e os detalhes. De todos os jovens da sua idade, ele 
seria respeitado por saber ler e escrever no idioma Aramaico (coisa rara naquele tempo). 

MEDIUNIDADE de Paulo

Paulo tem sua mente muito ocupada com seus interesses e nem mesmo seu coração consegue a atenção dele. Em se tratando de mediu-
nidade, Paulo pouquíssimas vezes teve uma sensação ou uma percepção mais forte das coisas ao seu redor. Em geral Paulo nem liga muito 
para intuições, pois con! a muito mais em seu senso de análise.

Objetivo Pessoal: Ver o povo independente de 
Roma. Para Paulo, a luta armada seria uma forma 
de se conseguir essa independência. Os políticos 
e os religiosos deveriam estar sob o jugo do 
povo.
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Jade - 14 anos
Habilidades

Moral 4 Inteligência 2
Emocional 5 Mediunidade 4
Físico 1

Talentos
Culinária

Tecelagem

Canto

Conhecimento Religioso

Carrega / Equipamentos
Um colar com uma pedra (jade) pendurado em seu pescoço 
(lembrança de sua mãe).  Possui 2 denários.

Descendência: judia

Desejos: ser uma boa esposa com muitos ! lhos

Desgostos: não poder visitar todas as áreas do Templo

Relação com o dinheiro: nenhuma. Jade nem lida com dinheiro.

Relação com a Família: ama seus avós e sente uma felicidade imensa por poder ajudar sua avó em casa. Respeita 
muito seu lar.

Relação com a Religião: vai muito ao templo e conhece muito sobre a Torá. Sente-se feliz quando pode sentar e 
conversar com algum levita.

Relação com a Política/Organização Social: não pensa muito sobre isso.

Gosta de comer: tâmaras

Fala idiomas: Aramaico

Amigos: possui amigas que também freqüentam o Templo com seus pais.

Medos: perder seu irmão, Paulo.

MORAL de Jade

Jade sabe medir suas atitudes e pensamentos, pois conhece bem a Lei e os Mandamentos. Ela distingue o bem do mal, ainda que às vezes 
esteja equivocada, por se basear apenas naquilo que está escrito. Seu lado emotivo facilita sua ligação com Deus e com isso suas decisões 
são muito direcionadas pelos espíritos superiores. Jade está sempre orando e pedindo ajuda de Deus, pois tem fé Nele.

EMOCIONAL de Jade

Jade se importa muito com os outros. Ela sempre se coloca no lugar das pessoas, buscando sentir o mesmo que elas. Ela é tolerante com as 
faltas que as pessoas cometem. Seu coração pode ser tocado com facilidade e por isso, ela pode sofrer quando é enganada, manipulada, ou 
maltratada. Jade é muito sensível.

FÍSICO de Jade

Jade não tem força física, nem destreza. Ela é frágil como uma rosa e não agüenta realizar esforços físicos por muito tempo. Ela não sente 
dores ou reclama de cansaço, mas corre o risco de desmaiar sem dar aviso algum.

INTELIGÊNCIA de Jade

Como qualquer garota dessa época, Jade não possui relação nenhuma com os estudos. Até mesmo a compreensão da Torá é passada para 
ela por seus avós e por levitas ou doutores da lei. Jade não busca compreender muito as coisas, pois seu coração a leva sempre a analisar as 
coisas sentimentalmente.

MEDIUNIDADE de Jade

Jade possui " uidos de cura e sua mediunidade ostensiva a permite realizar curas sem nem mesmo saber que as realiza. Jade não sente os 
" uidos saírem de suas mãos, mas intuitivamente, graças aos espíritos superiores, ela é sempre induzida a utilizar sua mediunidade em favor 
dos outros. Quando, de alguma forma, se liga a uma pessoa que está com algum distúrbio físico ou energético, Jade consegue minimizar a 
dor ou até mesmo curar a pessoa.

Objetivo Pessoal: Jade entende que as pessoas 
precisam ler e compreender a Torá, os ensina-
mentos dos sacerdotes. Ela não acha que haja 
chance de haver um mundo melhor sem religião. 
Todas as pessoas deveriam ter religião e nada 
mais.
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Nicolas - 17 anos
Habilidades

Moral 2 Inteligência 2
Emocional 3 Mediunidade 5
Físico 5

Talentos
Músico

Parkour

Ilusionista

Carrega / Equipamentos
uma bolsa de couro com uma pequena " auta, uma esmer-
alda lapidada, 3 denários, uma corda de cânhamo.

Descendência: Judeu

Desejos: ter um cargo importante como um chefe de exército

Desgostos: não poder viver um dia diferente do outro. Nicolas não gosta de rotina.

Relação com o dinheiro: o que Nicolas puder fazer para ter mais dinheiro, ele fará. O dinheiro para ele signi! ca poder 
comprar ou fazer aquilo que deseja, sem restrição

Relação com a Família: Nicolas não vive muito em casa e não é uma pessoa muito familiar. Ele tem alma livre e 
gosta de decidir as coisas por si próprio.

Relação com a Religião: Não participa de nenhuma delas. Ele acredita que exista um Deus único e que Ele foi quem 
criou o mundo e os homens.

Relação com a Política/Organização Social: Nicolas não gosta de homens mentirosos ou ricos e por isso gosta de enganá-los ou roubar 
algo valioso deles. Porém, com pessoas pobres, Nicolas não gosta de conviver, pois a mis-
éria lhe incomoda.

Gosta de comer: Carne

Fala idiomas: Aramaico

Amigos: Nicolas possui muitos amigos, mas não con! a em nenhum deles.

Medos: nenhum

MORAL de Nicolas

Nicolas não re" ete sobre certo ou errado. Ele pensa mais no que é mais lucrativo para si. Ele julga as pessoas segundo seus próprios conceitos 
de certo e errado, que aprendeu com a vida nas ruas.

EMOCIONAL de Nicolas

Seu lado emocional não re" ete um sentimentalismo, mas uma completa falta de controle sobre seus sentimentos. Nicolas perde a cabeça 
com facilidade. Ele é muito inconstante em suas emoções e é comum vê-lo irritado e logo depois alegre. No que diz respeito a ser tocado de 
compaixão, Nicolas tem fraca emotividade, pois não se importa com os outros.

FÍSICO de Nicolas

Nicolas vive nas ruas e não é raro vê-lo fugindo por telhados e ruelas, saltando sobre caixotes e jumentos. Nicolas adquiriu um físico atlético 
e possui uma grande agilidade e velocidade.

INTELIGÊNCIA de Nicolas

Nicolas con! a em Paulo e Jade para compreender e explicar as coisas. Ele possui uma preguiça mental enorme, que não lhe permite se 
concentrar por muito tempo, a não ser que seja para conseguir algo que ele deseja muito, como dinheiro ou diversão. O que Nicolas possui 
de conhecimento, ele adquiriu nas ruas, ou em casa com seus avós e Paulo.

MEDIUNIDADE de Nicolas

Nicolas possui uma mediunidade fortíssima. Ele vê e ouve espíritos com muita freqüência, mas não faz a menor idéia do que é isso. Ele 
prefere nunca comentar o que vê, para não ser chamado de louco.

Objetivo Pessoal: Nicolas tem certeza de que, conhecen-
do pessoas in! uentes e fazendo favores para as pessoas 
certas, ele chegará a ter poder su" ciente para mudar o 
mundo, ajudando seus amigos e expulsando os inimigos 
das suas terras. Para Nicolas, apenas pessoas sensatas 
como ele podem ter poder para comandar.
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Marcos - 18 anos
Habilidades

Moral 5 Inteligência 1
Emocional 4 Mediunidade 3
Físico 3

Talentos
Ferreiro

Natação

Visão Noturna

Conhecimento da Natureza

História/Geogra! a regionais

Carrega / Equipamentos
3 denários.

Descendência: Grego

Desejos: Marcos não tem grandes sonhos de vida. Ele se considera feliz.

Desgostos: não ter capacidade de ajudar mais as pessoas necessitadas

Relação com o dinheiro: Marcos nunca precisou de muito dinheiro, pois sempre recebe algum em troca de favores 
ou serviços prestados.

Relação com a Família: Marcos não sabe onde estão nem quem são seus familiares.

Relação com a Religião: Marcos não segue ! elmente nenhuma religião. Não se importa muito se há um Deus único 
ou se existem milhares de Deuses.

Relação com a Política/Organização Social: Marcos tenta não ! car exposto a políticos ou pessoas importantes que sempre o desprezam 
ou humilham.

Gosta de comer: Ervas

Fala idiomas: Grego e Aramaico

Amigos: Marcos possui alguns amigos verdadeiros, que o consideram como irmão.

Medos: morrer sem ter vivido uma vida digna

MORAL de Marcos

Marcos é extremamente pací! co, tranqüilo. Suas atitudes são sempre pautadas no que seja melhor para os outros. Sua ligação com o Bem, 
com o Cristo, é íntima, ainda que ele não pense sobre isso.

EMOCIONAL de Marcos

Marcos tem di! culdade de lidar com seus sentimentos, dentro do mundo machista em que vive. Ele se permite viver e sentir emoções que 
outros homens não se permitem. Ele sente piedade e compaixão pelos sofredores e busca olhar os outros com bons olhos, mesmo que  
sejam pessoas maliciosas.

FÍSICO de Marcos

Marcos tem um corpo atlético. Como era um escravo, ele trabalhou muito e conseguiu adquirir força e destreza. Nesta aventura, Marcos terá 
uma di! culdade, pois o golpe que levou de um romano em uma das pernas, feriu-lhe gravemente e isso o prejudicará por toda a aventura.

INTELIGÊNCIA de Marcos

Marcos é humilde, pois não se sente con! ante em dar opiniões racionais. Ele não compreende as leis, nem raciocina logicamente para 
entender as melhores soluções para os problemas. Em momentos difíceis, ele usa suas emoções para julgar o que deve fazer.

MEDIUNIDADE de Marcos

Marcos possui uma sensibilidade forte. Ele consegue sentir as energias e vibrações em torno das pessoas e dos ambientes 
onde se encontra. Em geral, para não correr riscos, ele se afasta dessas energias, assim que consegue. Entretanto, algumas 
vezes ele busca sentir se a energia pesada é conseqüência de sofrimento, e nesse caso ele tenta ajudar ao invés de fugir.

Objetivo Pessoal: Liberdade completa e irrestrita. Mar-
cos acredita que o mundo melhor só será construído 
quando cada pessoa puder fazer o que quiser, sem que 
existam leis ou regras. Ninguém deveria dar palpite na 
vida dos outros.



ESTRUTURA

É imprescindível que o Mestre saiba quais os caminhos podem ser tomados 
pelos jogadores no jogo. Essa estrutura serve de guia para o Mestre e forma a 

deixá-lo sempre um passo a frente dos jogadores.
Também é muito importante que o Mestre estude e compreenda o mínimo so-
bre o assunto do tema do jogo, que nesse caso é a Palestina no tempo de Jesus.

Este capítulo traz as informações necessárias para essa compreensão.
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Fluxograma da Aventura
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Mapa da Palestina com pontos da Aventura
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Fariseus (separado, apartado)
Por ser profundo estudioso da Lei, todo fariseu é um escriba, mas o contrário não é verdadeiro. Os fariseus compunham 
um segmento da sociedade que era muito respeitado por ter sua doutrina baseada em Moisés e por suas constantes 
orações. Contudo caíram no formalismo de de rituais e palavras e gastavam tempo em interpretações das escrituras, às 
vezes, fantasistas e arbitrárias. Foram chamados de hipócritas por Jesus, pois o que falavam ao povo não condizia com 
o que faziam.

Saduceus 
Grupo formado pelos aristocratras (os anciãos, grandes proprietários de terra) e pelos membros da elite sacerdotal.  Con-
trolavam administrativamente a justiça no tribunal supremo (Sinédrio). Eram intransigentes com o povo. Eram patriotas 
mas não se opunham totalmente aos romanos, com medo de perderem seus privilégios. Eram contrários aos fariseus, 
pois só admitiam o Pentateuco e nnada mais que houvesse surgido depois. Não admitiam a existência de Espíritos, vida 
além-túmulo, nem ressurreição dos mortos.

Zelotes 
Eram similares aos fariseus, no que diz respeito à sua doutrina, mas ao contrário deles, não permaneciam passivos frente 
à dominação romana. Eram tidos como terroristas e perseguidos pelos romanos. Organizavam verdadeiras revoltas e 
movimentos contra os romanos. Quem formava a classe era geralmente das classes mais baixas. Eram também chama-
dos de sicários ouassassinos. 

Romanos 
Era o império que dominava a Palestina no tempo de Jesus. Eles permitiam que os povos dominados mantivessem seus 
costumes, religiões e culturas, se estes não ferissem os interesses de Roma. 

Sacerdotes e Levitas 
Somente os que fossem da família de Aarão (irmão de Moisés) podiam ser sacerdotes. Eles o! ciavam os cultos. Eram 
divididos em 24 turmas que se revezavam semanalmente.

Os Levitas eram os descendentes de Levi (logo, todo sacerdote é levita, mas nem todo levita é sacerdote). Só eles podiam 
fazer os serviços secundários do Templo. Eram ao todo cerca de 25 mil homens entre os israelitas. Eles mantinham maior 
contato com os homens e mulheres, ensinando-os a Lei, no Templo. 

Escribas 
Nome dado aos homens que estudavam a Lei e ensinavam-na ao povo. Eram os Doutores da Lei. Jesus também os 
chamou de hipócritas, como os fariseus, pois ambos compartilhavam os mesmos princípios e o mesmo preconceito para 
com inovadores.

Publicanos 
Eram os homens responsáveis por cobrar os impostos do povo, fosse em Roma, fosse entre todo o Império. Eram verda-
deiramente odiados pelos judeus, pois a cobrança de impostos era a pior faceta da dominação romana sobre eles e os 
Publicanos, em geral, aparentavam um enriquecimento ilícito. Jesus pregava aos publicanos recomendando da seguinte 
forma: “Não peçais mais do que o que vos está ordenado”.

Jerusalém (lugar de paz, habitação segura)
Era chamada “Cidade Santa”. Era o centro político e espiritual do judaísmo. Fora a capital do reino de Judá e era, na época 
de Jesus, a capital da Província da Judéia. Ficava a 900 metros acima do nível do mar. Tinha 50 mil habitantes, mas che-
gava a abrigar 180 mil em épocas de festividades do Templo.

Templo de Jerusalém 
Localizado no Monte Moriá, em Jerusalém, era o único local o! cial para se oferecer sacrifícios a Deus (havia uma sina-
goga em cada cidade, para que os judeus pudessem orar e aprender a Lei. cada uma coordenada por fariseus e escribas). 
Era majestoso. Era dividido em diversos pátios em níveis diferentes, contidos uns dentro dos outros, na seguinte ordem: 
pátio dos gentios (comportava 140 mil pessoas, onde ! cavam os mercadores), pátio dos israelitas (somente israelitas 
podiam entrar), pátio das mulheres, pátio dos homens ou ádrio, pátio dos levitas, santuário (local das oferendas), 
santo (local em que o sacerdote o! ciava, com altar dos perfumes, mesa dos pães da proposição e candelabro de sete 
braços), Santo dos Santos (local onde somente o Sumo Sacerdote entrava uma vez por ano, no dia da expiação, um local 



ESTR
U

TU
R

A

vazio e escuro, onde antigamente a arca ! cava, antes de desaparecer).

Betânia (casa do a! ito, casa das tâmaras verdes)
Aldeia na encosta do monte das oliveiras, na estrada que ia para Jericó. Dista 2.7 km de Jerusalém. Jesus estava muitas 
vezes em Betânia, na casa de Lázaro, Marta e Maria (irmãos) e na casa de Simão o leproso. Era possível ver os muros de 
Jerusalém das colinas de Betânia.

Jericó (lugar de suave odor)
Ficava a 23 km de Jerusalém, no vale do Jordão, no lado oriental, perto do Mar Morto. Ficava a 272 m abaixo do nível do 
Mediterrâneo, mas gozava de clima tropical. Palmeiras, árvores balsâmicas, sicômoros e heras odorí! cas eram produzi-
dos ali. Suas rosas eram famosas pela beleza. Foi a primeira cidade conquistada pelos hebreus ao entrarem em Canaã. Lá 
foi onde Zaqueu subiu numa árvore para ver Jesus e onde o Mestre curou o cego Bartimeu. 

Samaria 
Situava-se ao sul da Galiléia. Os habitantes desta província eram os samaritanos, que eram os descendentes do extinto 
Reino de Israel (das dez tribos) e haviam se misturado com outros povos (tidos como impuros). Não seguiam todos os 
preceitos da Lei, como os judeus. Eram muito mal vistos pelos judeus, tidos como hereges, chegando ao ponto de serem 
proibidos de entrarem no Templo de Jerusalém. Os samaritanos haviam erguido, antes de Jesus, um templo deles, no 
alto do monte Garizim, mas fora destruído, entretanto eles ainda faziam oferendas no mesmo local. 

Sicar ou Sycar
Cidade próxima ao monte Garizim, onde se situava o Poço de Jacó (onde o patriarca ! zer brotar água da pedra). Foi lá 
que Jesus encontrou-se com a Samaritana e lhe ofereceu a água da vida. Ela chamou o povo e todos acreditaram nele. 

Arimatéia (altura) e José de Arimatéia
Cidade do norte da Judéia, próxima à Samaria. Local de nascimento de José, um homem rico, ilustre membro do Sinédrio, 
homem justo e bom, era um discípulo de Jesus 
e esperava o Reino de Deus. Foi até pilatos para 
pedir que ele mesmo pudesse retirar o corpo 
de Jesus da cruz e sepultá-lo em um túmulo 
do próprio José de Arimatéia. Ele e Nicodemos 
(doutor da Lei) retiraram o corpo de Jesus da 
cruz .

Magdala 
Cidade banhada pelo lago Genezaré (ou Mar da 
Galiléia ou Mar de Tiberíades), local de nasci-
mento de Maria Madalena, que mudou sua vida 
quando conheceu Jesus. 

Tiberíades 
Fundada por Herodes nas ruinas de um antigo cemitério hebreu, recebeu este nome em homenagem do imperador 
Tibério. Fica próxima ao Monte Tabor, local onde ocorreu a trans! guração de Jesus. 

Betsaida (casa da pesca)
Cidade à beira do Mar da Galiléia. Pedro, Filipe e André eram naturais de Betsaida. Jesus se retirou para esta cidade 
quando soube da morte de João Batista.

Cafarnaum (aldeia de consolação)
Era o centro pesqueiro, de cobrança de impostos e posto militar do Império Romano. Jesus se mudou para Cafarnaum no 
início de seu Ministério e o povo chegou a chamá-la de “a sua cidade”. Lá curou o servo do centurião, a sogra de Pedro, o 
paralítico e expulsou um demônio na sinagoga da cidade. 

Jesus e o milagre da multiplicação dos pães e peixes



AVENTURA

Este capítulo apresenta a aventura que o Mestre usará para conduzir os 
jogadores pelo mundo da imaginação.

Os fatos que aqui se encontram são todos baseados em pesquisas sobre a 
vida de Jesus, contudo não representam exatamente o modo como ocorre-

ram na realidade.



O sol dourado já se recolhia, alongando as sombras das mon-
tanhas e das grandes muralhas da sagrada cidade de Jerusalém. 
O céu era limpo e as rajadas solares dançavam com a atmosfera, 
pintando o céu com os mais brilhantes tons de rosa e laranja. Aos 
poucos o movimento nas ruas da cidade diminuía e os mendigos 
se sentiam mais à vontade para saírem das sombras dos becos e 
ruelas desertas. 

Paulo, no auge dos seus dezesseis anos, ajudava seu avô no térmi-
no das tarefas da forja. Seu avô era ferreiro, e desde cedo Paulo 
aprendera a manejar todo o ferramental, aprendendo com muita 
vontade a arte de forjar armaduras, lâminas e outras ferramentas. 
Além disso, Paulo dedicava seu tempo livre ao aprendizado da 
escrita e da leitura, muito ajudado e incentivado por seu avô. 

Já haviam limpado toda a área interna da forja, quando Nicolas 
adentrou a pequena porta de madeira velha entreaberta. Nicolas 
era um ano mais velho que Paulo e era seu primo. Era um rapaz 
muito esperto e tinha em si a alma de um pássaro livre. Nicolas 
passava os dias andando pela cidade, realizando pequenos 
trabalhos e sempre aproveitava para ganhar algum dinheiro de 
forma ilícita, praticando furtos. Nicolas retirou de sua bolsa uma 
pequena pedra preciosa e perguntou ao seu primo:

 - Paulo, veja o que achei lançado ao chão em uma rua perto da 
fonte principal da cidade! – dizia, mostrando o objeto para o seu 
primo.

Paulo, que adorava analisar profundamente as pedras preciosas, 
! cou sem palavras, mas seu avô foi logo perguntando:

- Nicolas, você achou isso no chão ou no bolso de um romano?

- Ah, que isso, vô?! Eu não roubo de romanos. O senhor sabe 
disso. – respondeu Nicolas um pouco envergonhado.

- Meu ! lho, um dia desses você pode ser apanhado por soldados 
romanos ou alguém nas ruas pode denunciar você. Não faça isso. 
Se você quer dinheiro, trabalhe aqui comigo e com seu primo e 
receberá um salário honesto. 

Seu avô era uma pessoa muito calma e não criticava as atitudes 
de Nicolas, pois sabia que ele era muito rebelde. Ele, sempre que 
podia, lembrava ao jovem o valor da responsabilidade perante 
Deus, convidando-o à vida honesta. Nicolas não gostava muito 
da vida de trabalho e rotina e por isso sempre buscara nas ruas 
da cidade um meio de ganhar dinheiro.

Nicolas desconversou e entregou a gema brilhante nas mãos 
de Paulo, que logo a ergueu contra um ! lete de luz do sol que 
penetrava através de um buraco no teto.

- Por Deus! Isto é uma esmeralda! Verde como a folha das olivei-
ras. Que coisa linda! Que lapidação perfeita!

O avô dos dois jovens chamou-os a irem embora, pois já escurecia 
e o jantar suculento os aguardava em casa. Os três caminharam 
por alguns minutos e Nicolas aproveitava sempre esse retorno ao 
lar para contar todas as histórias que ele ouvira e vivenciara du-
rante o dia pela capital do reino de Judá. Ele disse, sussurrando, 
que tinha uma história muito impressionante para contar, mas 
que deixaria para contá-la em casa, durante o jantar.

Chegando à humilde moradia feita de madeira e pedras, Nicolas 
abriu a porta rapidamente dizendo:

- Vó, já chegamos! Como tenho fome!

O casebre mal comportava a família de cinco membros. Havia 
uma pequena sala, um aposento interno e a área da cozinha, 
composta por um forno de pedra e uma pequena bancada de 
madeira. A avó de Nicolas e Paulo estava terminando o jantar e 
sorriu ao vê-los. Havia uma panela borbulhando com um caldo 
de farinha e ervas, exalando um cheiro delicioso, deixando Paulo 
com água na boca. Percebendo a chegada de seus primos, Jade, a 
irmã caçula de Paulo, veio ao encontro deles, saindo do aposento 
interno.

Jade era uma garota encantadora, delicada e prestativa. Na pu-
reza de seus 14 anos, passava o dia ajudando sua avó nas tarefas 
do lar. As duas, sempre que tinham tempo, caminhavam até o 
Templo de Jerusalém para ouvir os ensinamentos religiosos da 

O Encontro na Cidade Sagrada
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Torá, que era a lei mosaica, passados pelos levitas em um dos 
pátios internos.

Todos se sentaram em torno de uma pequena bancada de ma-
deira velha, enquanto a avó servia o caldo nutritivo em pequenos 
pratos de barro. O tempero do caldo era agradável e sua temper-
atura os aquecia naquela noite fria. O avô colocou sobre a mesa 
um pão e dividiu-o entre cada um dos presentes.

A conversa corria, entre colheradas e mordidas, quando a porta 
da casa foi abruptamente aberta por um rapaz, que  caiu rolando 
pelo chão. Todos se assustaram com o barulho e o avô dos meni-
nos levantou-se rapidamente, posicionando-se entre o rapaz e 
sua família, em um gesto de proteção. 

Dois homens corpulentos, fortemente armados com lanças, 
vestindo armaduras romanas se apresentaram à porta da casa 
e o rapaz mostrou-se tomado por um desespero amedrontador. 
Ele olhou para a família que jantava e ! xou seus olhos nos da avó 
de Paulo dizendo:

- Por favor, me ajude!

Ela pôde sentir o medo que aquele rapaz sentia, embora não o 
conhecesse. A senhora se levantou lentamente e dirigiu a palavra 
à Nicolas:

- Nicolas, o que está acontecendo? Por que seu amigo está sendo 
perseguido por esses centuriões?

Nicolas sabia que ela não conhecia aquele rapaz, mas compreen-
deu a intenção da avó, que tentava enganar os dois soldados ro-
manos. Estes permaneciam parados à porta do lar daquela família 
de judeus. Nicolas precisava fazer com que seus avós chamassem 
o rapaz pelo nome, a ! m de enganar os romanos e perguntou:

- E então, Marcos, o que houve?

Um dos centuriões se adiantou, dizendo:

- Ele é um leproso imundo! Não pode entrar em Jerusalém! Ele 
precisa viver com os outros impuros do vale!

Marcos, olhando para Nicolas e sua avó, se justi! cou:

- Perdão, mas eu apenas queria alimentar os doentes. Tenho um 
amigo vivendo com eles, que contraiu a doença e não tem o que 
comer. 

- Nicolas, você já ouviu falar alguma coisa sobre Marcos estar

doente? – perguntou o avô.

- Eu conheço Marcos há pelo menos 3 anos e nunca ouvi nada 
que me ! zesse suspeitar que ele seja um leproso. – respondeu 
Nicolas.

O avô de Nicolas via que Marcos parecia saudável e retrucou:

- Se esse rapaz não possui marca alguma dessa doença, o que o 
proíbe de caminhar livremente pelas ruas da sagrada Jerusalém? 

A avó de Nicolas dirigiu-se até Marcos e, ajoelhando-se ao seu 
lado, falou suplicante:

- Por favor, senhores, peço-lhes de coração que deixem esse 
jovem rapaz sob meus cuidados. Ele parece cansado e faminto, 
como aqueles a quem ele ajuda. Ele não fez mal algum. Por favor, 
eu lhes imploro!

Os Centuriões aceitaram de bom grado a proposta, mais por 
estarem interessados em voltar às suas atividades prazerosas do 
mundo do que por qualquer outra coisa. Um deles já sentia o sa-
bor do vinho em sua boca e disse: “Vamos voltar logo para a festa 
e deixar esses miseráveis aqui”. E dando com o cabo da lança na 
canela de Marcos, causando-lhe uma ferida, os dois se retiraram 
rindo com sarcasmo.

Rapidamente Jade correu e apanhou um pano e um pote d’água. 
Sua avó limpou as feridas de Marcos e o convidou a jantar com 
a família. 

Marcos sentou-se à mesa, um pouco tímido, porém ansioso 
por provar daquele caldo que cheirava tão bem. Ele puxou um 
pequeno banco feito do tronco de uma árvore e Jade entregou-
lhe um prato. A noite correu tranqüila naquele lar, pois Marcos 
estava salvo e Nicolas contava histórias muito engraçadas sobre 
coisas que haviam ocorrido naquele dia.

Após o jantar, Jade fez questão de convidar Marcos para dormir-
naquela noite em casa de seus avós. Marcos agradeceu e aceitou 
oconvite. O casal de anciãos retirou-se para seus aposentos e 
os quatro jovens permaneceram na sala, onde organizaram um 
espaço para cada um deles com tapetes de palha, travesseiros de 
folhas e sementes e alguns cobertores de lã de ovelha.

Nicolas, que havia prometido a Paulo contar-lhe uma notícia mui-
to interessante, aproveitando-se da saída de seus avós, sentou-se 
sobre seu tapete, abraçou seu travesseiro e disse aos outros três:

- Ei, vocês! Não durmam ainda! Tenho uma coisa fantástica para 
contar-lhes. Hoje, quando eu caminhava pelo mercado superior, 
me aproximei de dois homens que conversavam, pois eles pare-
ciam muito entusiasmados e eu ! quei curioso. Os homens fala-
vam de um homem milagreiro, um tal de messias. Não sei o que 
isso signi! ca, mas o que importa é que parece que esse homem 
é muito poderoso. Ele viaja pelas cidades de Israel pregando para 
multidões e realizando milagres que deixariam qualquer um im-
pressionado. Dizem que ele cura leprosos e cegos e faz aleijados 
voltarem a andar sem nem mesmo tocar no indivíduo. Um dos 
homens disse que esse messias vai mudar o mundo. Ouviram 
isso? Ele vai mudar o mundo!

Enquanto Nicolas contava aquilo, todos, inclusive ele mesmo, 
imaginavam o que seria um mundo melhor, pensando no que 
aquele homem poderia fazer para mudar o mundo.

Nicolas acrescentou:

- O que acham de irmos atrás dele amanhã de manhã? Paulo, 
deixe uma carta para nossos avós e diga-lhes que fomos atrás 
desse messias.

Todos concordaram e foram dormir. Durante a noite, cada um 
dos quatro sonhou com entusiasmo e expectativa, tentando 
imaginar como seria aquele homem. Todos queriam descobrir 
mais sobre ele.
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Atenção, Mestre, pois há duas outras pessoas e mais um 
espírito que podem interagir com os PJs. Veja mais abaixo e in-
forme aos PJs quem eles vêem. Caso desejem seguir para dentro 
do templo, pule essa etapa de diálogos.

Se os PJs escolherem ir para o pátio dos gentios, procurar 
Elias, o mercador amigo de Nicolas, avance para A1. Se os PJs 
escolherem ir para o pátio dos israelitas, avance para A2. Se os PJs 
escolherem ir para dentro do templo, procurar os fariseus, avance 
para A3.

Dia 1. O sol está nascendo. Estamos na terceira hora (8:00). O 
céu está limpo e há poucas nuvens. O clima é fresco.

(11) Há diversos espíritos inferiores tentando invadir o tem-
plo, tentando escalar as muralhas, mas há seres enormes, como 
gigantes musculosos, não permitindo a entrada deles. 

(8) Em torno do templo há uma luminosidade que está se 
dissipando aos poucos.

(6) A energia é pesada. Deixa uma sensação de mal-estar.

Hilel, o coureiro – amigo do avô de Paulo, visita a casa deles 
sempre que pode, para tomar um pouco de vinho com seus avós. 
Ele está saindo do Templo mas não sabe o que houve, logo não 
pode ajudá-los em nada. Se os PJs falarem com ele, ele só  pedirá 
a Paulo que avise a seu avô que irá esta tarde à casa deles.

Cione, a moradora de rua – Se os PJs perguntarem o que 
houve, ela dirá que foi o messias que causou o tumulto. Se os PJs 
perguntarem sobre o messias, ela diz que sabe sobre o messias e 
que poderá levá-los até ele. Ela diz que o messias esteve em Je-
rusalém e falou com ela. Um teste de Emocional (9) pode mostrar 
que ela está mentindo. Um teste de Mediunidade (9) mostra que 
a mulher está mal acompanhada e envolta em uma aura pesada 
de maldade. Se os PJs aceitarem a sua ajuda,  ela os levará até 
uma rua e depois tentará roubar 1/3 do dinheiro de Nicolas. As-
sim que os PJs aceitarem a ajuda dela, o Mestre exige um teste de 
Intelecto (9) de todos, menos Nicolas. Se bem-sucedido, a mulher 
será pega em " agrante e fugirá rapidamente.

Josias é um Espírito desencarnado - Nicolas pode vê-lo facil-
mente com um teste de Mediunidade (7). Josias está encostado 
em um degrau chorando. Se Nicolas tentar se comunicar com ele, 
os outros poderão achar esquisito, pois não verão ninguém. Se 
Nicolas quiser travar um diálogo com Josias, descubrirá que ele é 
um homem sofredor e se redimiu de seus pecados quando ouviu 
o Messias. Josias não conseguirá se comunicar direito, pois está 
mentalmente perturbado pelos obssessores que não o querem 
perder. Ele está feliz com o que ouviu do Messias e diz à Nicolas: 
“Encontre esse homem, garoto! Ele é o Messias! Ele é a Verdade! A 
vida! Encontre esse homem! Oh, meu Deus, santi! cado seja esse 
homem santo! Obrigado, Pai!”

No templo é possível comprar um cantil de couro (1 denário) 
para que os PJs possam levar água para a viagem. Também é pos-
sível comprar um animal como um cachorro (1 denário). Panos 
densos especiais para viagens pelo deserto também são achados 
à venda (4 por 1 denário)

Com um teste de Mediunidade (8), Jade pode ver em sua 
tela mental uma imagem de quatro peixes em um lago seco e 
dentro de cada um há uma pérola. Um homem parece pegar os 
peixes e trazê-los para dentro de sua bolsa. A bolsa do homem 
parece pesada, mas ele não parece cansado e caminha por uma 
in! nita trilha pelo deserto.

A1. No Pátio dos Gentios

Atenção, Mestre. Existem 4 pessoas que podem interagir 
com os PJs.

Estamos na terceira hora. O sol se coloca sobre as colinas e 
o calor já aumenta. O céu se mantém limpo e azul. Há uma leve 
brisa correndo pelas ruas de Jerusalém.

(11) Há um grupo de crianças brincando no pátio. São belas 
crianças que emitem uma luminosidade de seus corações. Elas 
brincam de roda e cantam uma canção linda que fala sobre a 
vinda do Messias.

(8) Há uma energia sublime no local. A vibração do local se 
assemelha a um dia de festa infatil.

Efraim – jovem de 14 anos, amigo de Nicolas, ! lho de um 
tosquiador de ovelhas. Ele passou no Templo depois que Jesus 
entrou. Se os PJs falarem com Efraim, leia o trecho abaixo.

No Templo de Jerusalém
Pela manhã, vocês saem de casa, deixando apenas um bilhete para 
seus avós. Nicolas sugere que vocês se dirijam para o Templo a 
fi m de começarem a busca. Vocês correm apressadamente com 
expectativa, levados pelos ventos das ruelas da grande cidade. 
De repente, se deparam com uma enorme construção de muros 
altos de pedra e longos e largos portões. Porém, ao chegarem lá, 
o que vêem é algo espantoso: bem no pátio dos gentios, onde 
havia diversos mercadores e barracas, só restavam poucos deles. 
Muitas pessoas parecem entrar e sair do interior do templo. 
Algumas gritam “Messias! Messias!” e outras, “Os romanos es-
tão nos levando à loucura!”. É visível que algo estranho tenha 
ocorrido e provavelmente o tal messias tem a ver com isso. Jade 
sugere que vocês entrem no pátio dos israelitas, pois acha que 
os levitas poderão ajudá-los a descobrir o que houve ou quem é 
o messias. Por outro lado, Nicolas diz que seu amigo mercador 
chamado Elias deve estar pelo pátio dos gentios e deve ter visto  
o que aconteceu. Já Paulo sugere que vocês procurem os fariseus 
que fi cam próximos ao gasofi lácio, pois eles devem ser os mais 
preparados para esclarecerem esse mistério.

Vocês atravessam os portões do templo e chegam ao grande 
pátio dos gentios. É um espaço tão grande que caberiam até 
140 mil pessoas ali. Há diversos grupos de pessoas, conversando 
sobre a Lei, tratando de negócios ou fazendo fofocas. Nicolas 
olha ao redor, procurando o local onde Elias sempre fi ca com 
sua barraca, mas ele não o vê. Ele se espanta com isso, pois sabe 
que Elias monta sua barraca todos os dias do ano. Jade percebe 
uma coisa: não há mais barracas de mercadores no pátio, como 
antes. O pátio está vazio! Nicolas olha a sua volta e reconhece 
quatro pessoas na multidão: Isaac, Efraim, Ana e Jeremias.

Vocês se aproximam do jovem Efraim e ele, ao ver Nicolas, ar-
regala os olhos e fala de forma apressada e eufórica: “Nicolas, 
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Ana – esposa de um pastor. Ela está sempre no Templo, 
ouvindo os ensinamentos da Torá passados pelos levitas no pátio 
das mulheres. Se os PJs falarem com Ana, leia o trecho abaixo.

Jeremias – artesão. Possui uma barraca no pátio, onde 
vende amuletos e estatuetas de madeira. Se os PJs falarem com 
ele, leia o trecho abaixo.

Isaac – mercador do templo. É um amigo de Nicolas. Se os 
PJs falarem com Isaac, leia o trecho abaixo.

Se Eles perguntarem sobre Elias, Isaac informa que ele se 
retirou do templo com suas mercadorias e armou sua tenda em 
uma rua próxima ao palácio de Salomão. Assim que desejarem 
seguir para  a tenda de Elias, avance para o momento A1.1.

Sentado na praça dos gentios, há um homem magro e com 
as roupas realmente sujas. Ele olha para todos os que passam e 
pede esmola para alimentar-se.

Com um teste de Mediunidade (8), Jade pode ouvir uma voz 
sussurrando em sua alma: “Salomão... Salomão...”

A1.1 Na Tenda de Elias

Mestre, informe somente a um jogador representante de 
NICOLAS, que Elias não tem família, pois todos morreram doentes 
há alguns anos. Ele era bem casado e tinha 3 ! lhos. Como Nicolas 
é amigo dele, sabe sua história.

Elias não quer ver Marcos próximo à sua barraca e não 
vai conversar com os PJs enquanto não conseguir afastá-lo. Se 
eles perguntarem sobre Jesus e a confusão do templo, Elias se 
enfurecerá e esbravejará blasfemando contra Jesus e todos os 
habitantes da Galiléia. Ele ! cou incomodado por ver Nicolas 
acompanhado de Marcos e não vai querer conversar muito. O 
Mestre poderá introduzir um cliente, desejoso por obter algum 
produto religioso na barraca de Elias, o que o fará perder a at-
enção na conversa com os PJs

(13) Elias está acompanhado de um espírito muito enfure-
cido. Ele olha para os PJs e grita: “Vocês não são dignos! Barrabás 
é quem trará a liberdade de Israel! Esse Nazareno não é profeta!”

(8) É fácil perceber que Elias está muito desequilibrado e isso 
não é comum.

O espírito que acompanha Elias está perturbado demais. 
Qualquer tentativa de diálogo é interrompida com gritos e blas-
fêmias. 

Com um teste de Mediunidade (10), Jade se lembra de um 
diálogo que teve com um Levita certa vez no Templo, quando 
ele lhe disse: “Jade, as pessoas não con! am em Deus. Os profetas 
ouviam e conversavam com Deus e con! avam Nele. Você sabe 
como se faz para falar com Deus? Alguma vez você falou com 
Deus? Já pediu alguma coisa para ele?”

Elias, se estiver mais calmo, pode vender alguma coisa para 
os PJs. Ele vende estatuetas de madeira, itens religiosos, cantis, 
bolsas, ferramentas como punhais, marretas e anéis de cobre. 
Qualquer um desses itens custa 1 denário.

Se o Mestre sentir que esta cena já está rendendo muito 
tempo ou já perdeu a atenção ou foco dos jogadores, passe para 
o momento A1.2: Jonas é agredido.

A1.2 Jonas é agredido

houve uma confusão enorme! Você precisava ter visto. Disseram 
que um homem entrou aqui no pátio e saiu quebrando as tendas 
e expulsando os mercadores! Eu não vi nada, mas me contaram 
que foi assim mesmo. Ele tinha uns 2 metros de altura e era 
forte como um leão!” Depois de dizer isso, Efraim diz que seu 
pai o espera na porta do Templo e sai correndo, despedindo-se 
de vocês.

Ana caminha para dentro do Templo e não parece se importar 
com a confusão do pátio. Vocês se aproximam dela e ela diz: 
“Desculpe, meninos, mas acabei de chegar e vim apenas trazer 
minha oferenda diária e ouvir os ensinamentos dos levitas.” 
Dizendo isso ela adentra as portas internas do Templo e some 
de vista entre a multidão.

Vocês percebem de longe que Jeremias está zangado. Ele está 
catando diversos objetos no chão e proferindo maldições: “Raios! 
Minhas melhores estatuetas de Moisés! Todas quebradas!Aquela 
maldita confusão destruiu dias de trabalho árduo! Tenho muito 
a fazer! Vão embora, garotos! Preciso recuperar o dinheiro que 
acabei de perder...

Nicolas acena para seu amigo, Isaac, e este responde com um 
“Olá, Nicolas! Venha até aqui!”. Vocês se aproximam do rapaz, 
que veste roupas de cor marrom forte como mogno. Isaac abraça 
Nicolas, dizendo: “Um homem imponente, seguido de perto 
por uma pequena multidão, entrou aqui e ordenou, com fi rmeza 
no olhar, que todos os mercadores livrassem a casa de Deus do 
comércio. Houve um tumulto e muitos de nós já se retiraram 
com suas tendas. Elias já saiu. Eu estou terminando de arru-
mar minhas coisas e vou sair daqui também. Dizem que aquele 
homem se chama Jesus. Só sei que ele tinha palavras fortes e 
irresistíveis.”

Vocês ouvem diversas vozes e gritos vindos de uma rua próxima. 
Parece que uma multidão está atacando alguém. É possível ouvir 
alguém gritando: “Por favor, tenham piedade! Ai! Por Deus, eu 
imploro! Socorro!”.

Logo ao lado de um muro, que cerca o Palácio de Salomão, está 
Elias em sua tenda, porém com poucos compradores. Ele é um 
homem mais velho que Isaac, aparentando 30 anos, porém seu 
rosto transparece algo em torno dos 40 anos. Conforme vocês 
caminham em sua direção, percebem que sua fi sionomia vai se 
alterando. Marcos percebe que Elias olha para ele com desprezo. 
Assim, que vocês se aproximam da barraca de Elias, ele diz, em 
um tom de voz alto: “Nicolas, o que você está querendo arrumar? 
Andando com um estrangeiro? Um ex-escravo imundo, sem 
Deus! E vocês dois, não deviam estar em casa com seus avós?” 
E gesticulando com braços para Marcos, grita: “Saia daqui, seu 
herdeiro da Grécia! Sua raça não é bem-vinda à Jerusalém! Va-
mos, saia! Você vai estragar minhas mercadorias!”
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Se os PJs decidirem veri! car de onde vêm os sons, leia o trecho 
a seguir.

Mestre, informe SOMENTE aos jogadores de NICOLAS e 
MARCOS, que eles reconhecem o homem atacado. Chama-se 
Jonas, um antigo tecelão, que passa por problemas: sua esposa 
morreu, seus negócios vão mal e seu ! lho está doente em casa. 
Entre os atacantes de Jonas está David, o padeiro que muitas 
vezes foi ajudado por Jonas. 

Mestre, pergunte aos jogadores qual a reação dos PJs ao 
verem essa cena.

É impossível ter alguma percepção mediúnica com essa 
confusão.

David é um padeiro. Homem alto e forte, com barba e olhos 
vivos. Conhece grande parte dos habitantes de Jerusalém. Ele 
tem sempre um cordão de prata pendurado no pescoço e usa 
roupas largas com uma velha sandália de couro de camelo. David 
nunca foi boa pessoa, mas nunca chegou a agredir alguém. Ele 
está enfurecido! Jonas roubou um pão de sua loja e ele não gos-
tou disso.

Edir é um rapaz de 25 anos, estudante das leis e futuro dou-
tor das leis como seu pai. Edir gosta de caminhar pelas ruas da 
cidade sagrada é famoso por ser muito intrometido na vida dos 
outros. Ele não está chutando Jonas, mas está atiçando a multi-
dão neste sentido.

Sera! m é um velho mercador. Dizem que ele já foi escravo 
no Egito e hoje vive escondido em Jerusalém. (essa informação é 
verdadeira). Sera! m chuta Jonas com vontade, pois já tinha uma 
antipatia por ele, desde que chegou em Jerusalém.

Os outros homens são maria-vai-com-as-outras. Só batem 
porque se comprazem em ver alguém sofrendo. Se a agressão 
parar, eles pararão.

Se os PJs não ! zerem nada para ajudar Jonas, após um 
tempo o grupo de homens termina a agressão e deixa Jonas lar-
gado no chão semi-morto. É possível negociar com os homens, 
se David obtiver 1 denário referente ao pão roubado. Com isso 
a agressão termina. É possível usar o diálogo para resolver essa 
questão. Se os argumentos forem bons, o Mestre pode fazer a 
agressão terminar. Se os PJs desejarem partir para a agressão 
física, o Mestre deve convencê-los de que isso não será muito 
bom e Jade e Marcos podem ajudá-lo no convencimento dos 
outros dois PJs.

Nicolas pode facilmente roubar 1 ou 2 denários de qualquer 
agressor, devido a falta de atenção deles.

Com um teste Mediunidade (10) Jade pode ouvir em sua 
mente: "O amor é a arma do bom combate".

Os PJs podem dar um denário para pagar pelo pão que 
Jonas pegou, a ! m de deixar David mais calmo.

Assim que os PJs ajudarem Jonas, ele lhes agradecerá, por 
qualquer atitude mínima (mesmo que seja apenas levantá-lo do 
chão e não tê-lo chutado também). Leia o trecho a seguir.

Se os PJs falarem da busca por Jesus, Jonas dirá:

O Mestre pode motivá-los a ajudar Jonas, mas sem forçar 
nada. Eles precisam escolher o que fazer sozinhos. Lembre que 
Nicolas e Paulo deverão querer ir para Jericó imediatamente e 
Jade e Marcos desejarão ajudar Jonas.

Se os PJs forem com Jonas até em casa, avance para B1. Se 
eles desejarem ir para Jericó, agora mesmo, leia o trecho a seg-
uir:

Dia 2. Estamos na Primeira Vigília (19h). A estrada é apenas 
iluminada pela luz azulada da lua. O vento não sopra forte, mas a 
sensação de frio já incomoda um pouco.

Obrigado, jovens. Agradeço a atenção de vocês e rogo a Deus 
que me permita retribuir essa dádiva um dia para alguém. Ainda 
bem que eles não me levaram o pão. Sei que roubei, mas foi por 
desespero. Quais são os seus nomes? O que fazem longe de suas 
famílias? Há algo mais importante do que a família, nesta tarde, 
que faça vocês quererem estar fora de casa?

Sim, Jesus de Nazaré, aquele ao qual estão chamando de mes-
sias. Já o vi de perto. Suas palavras são verdadeiras e repletas de 
conhecimento e amor. Soube que ele e seus seguidores estão a 
caminho de Jericó. Se não se importam, eu preciso voltar para 
minha casa, pois meu fi lho precisa de mim. 
Vocês vêem Jonas caminhando e gemendo a cada passo, devido 
às dores dos hematomas causados pelos chutes. Jonas mal respira 
direito.

Rapidamente vocês serpenteiam pelas ruas de Jerusalém, até 
atravessarem as grandes muralhas da cidade, entrando na estrada 
para Jericó. Jade fi ca um pouco apreensiva por estar deixando, 
pela primeira vez, a segurança dos muros, mas Paulo logo a se-
gura pela mão, encorajando-a. Nicolas e Marcos caminham com 
entusiasmo. Marcos já viajara pela região de Israel, mas saber 
que Jesus estava ao seu alcance o motiva a andar sem se cansar. 
Nicolas se diverte com essa aventura além-muros. Já imagina o 
que poderá encontrar em novas cidades. 
Vocês caminham por horas e a lua já aparece no céu. A estrada 
fi ca iluminada apenas pelas estrelas e o cansaço invade o corpo 
de vocês. Após cerca de 8 km, vocês avistam uma grande árvore 
no topo de uma colina, ao longo da estrada. Parece um bom lugar 
para descansar e dormir. Marcos sugere que vocês aproveitem 
para colher frutos para a viagem de amanhã. Paulo diz que seu 
avô conhece uma pousada que fi ca a 10 km de Jerusalém e sugere 
que vocês caminhem mais 2 km até a pousada. O cansaço é forte 
e a vontade de chegar em Jericó também...

Vocês se aproximam de uma área onde o sol não alcança. As 
estruturas das casas criam uma área mais escura e só há uma 
entrada, por onde vocês vêm, e uma saída. O local é semelhante 
a um beco de ruelas. Há cerca de sete homens, jovens e vel-
hos, em torno de um outro, que está caído no chão. O grupo 
chuta violentamente o corpo do pobre homem, acusando-o de 
bandido e ladrão. O pobre cidadão já não tem mais forças para 
resistir aos golpes e só consegue repetir com a voz fraca: “meu 
Deus, me ajuda!”.
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Se os PJs pararem na árvore, avance para B3. Se eles seg-
uirem para a pousada, realize testes de Físico pra cada um com 
di! culdade (6). Se TODOS passarem, avance para B2. Aqueles 
que não passarem, sentirão dores musculares e pedirão ao grupo 
para descansarem sob a árvore, então avance para B3.

A2. Pátio dos Israelitas

Atenção ao Mestre! Marcos terá de se separar do grupo, pois 
sendo grego, não poderá entrar no pátio dos israelitas. Para que 
Marcos não ! que sozinho sem fazer nada, o Mestre pode motivá-
lo a fazer algo. As tarefas/situações que Marcos pode viver, estão 
marcadas com o símbolo  mais adiante. 

Estamos na terceira hora. O sol se coloca sobre as colinas e 
o calor já aumenta. O céu se mantém limpo e azul. Há uma leve 
brisa correndo pelas ruas de Jerusalém.

Rebeca – herodiana. Se os PJs decidirem falar com ela, leia 
o trecho a seguir:

Labão – levita. Ele está ocupado conversando com outros 
levitas e não dará atenção aos PJs. Se os PJs decidirem falar com 
Labão, leia o trecho a seguir:

Abel – fariseu. Ele está calado e sentado em uma pequena 
escadaria, olhando o movimento das pessoas. Se os PJs forem 
falar com ele, ele lhes perguntará o que querem saber. Se eles 
disserem que procuram o messias, ele lhes dirá:

Benjamin – saduceu. Ele está ocupado demais para falar 
com os PJs. Ele está envolvido em uma discussão com outros 
homens do templo e parecem estar revoltados com o que Jesus 
falou.

(11) É possível notar que as paredes do local são brancas, 
porém, conforme os homens se irritam, algumas manchas vão 
surgindo, deixando o local com um aspecto sujo.

(7) É possível sentir que nem todos os presentes estão en-
voltos em auras negativas.

Com um teste de Mediunidade (8), Jade vê mentalmente a 
imagem de um vaso de barro e dentro dele há uma luz forte. O 
vaso apesar de feio e quebrado por fora, brilha como uma estrela 
dentro de si.

Não há nada para comprar ou vender. Ainda assim os PJs 
podem conseguir usar o dinheiro, se for conveniente.

Assim que os PJs decidirem seguir até a loja de Rubem, vá 
para o momento A2.1.

Tobias - um viajante vindo de Cesaréia de Filipe. Ele 
vê  Marcos parado na entrada do pátio dos israelitas e puxa uma 
conversa. “Olá! De onde você vem?” - “Meu nome é Tobias, venho 
do Norte. O que você veio fazer aqui no Templo?” - Se Marcos 
informar que está indo atrás do Messias, Tobias lhe informará 
que: “Já vi esse homem e ele prega a palavra de Deus em cada 
lugar que passa. Ele caminha por toda a Israel e se você deseja 
seguí-lo, vai precisar se preparar para uma viagem longa. Consiga 
provisões, água e se prepare para caminhar.

Vocês atravessam os portões do templo e o pátio dos gentios, 
até alcançarem o pátio dos israelitas, um pouco menor que o 
primeiro. Vocês pedem que Marcos os aguarde no pátio dos gen-
tios, enquanto procuram alguma informação sobre o messias. 
O pátio dos israelitas se mostra pouco ocupado, hoje. Alguns 
doutores da lei e levitas conversam com homens e mulheres, 
realizando pequenas explicações a cerca da Torá. 
Jade e Nicolas conseguem perceber, dentre a multidão, alguns 
rostos familiares. Jade diz: “Vejam ali, Rebeca, a herodiana! Ela 
é muito sábia e alguns homens não gostam dela, por não se 
rebelar contra a dominação romana.”. Ao ouvir isso Paulo torce 
o nariz com desgosto. Jade informa que Labão, o velho levita 
com maior sabedoria dentre todos também está no pátio. Logo 
depois, Nicolas avista duas pessoas: Abel, um fariseu mercador 
de ervas e plantas e Benjamim, um saduceu muito odiado por 
sua intimidade com os romanos. 
Paulo pergunta à Jade e Nicolas: “Com quem nós devemos falar? 
Quais deles devem saber algo sobre esse messias? Com quem 
devemos falar?”

“Um elegante e humilde homem, seguido de seus discípulos 
esteve aqui hoje. Um grupo de fariseus e levitas o interrogaram. 
Perguntaram-lhe se era correto pagar os tributos à Roma. Ele 
solicitou que um dos Levitas pegasse uma moeda e disse que 
a imagem cunhada na moeda era de Cézar. Se a moeda tem o 
rosto dele, então devemos dá-la a ele.Depois que ele se foi eu 
fi quei pensando sobre o que ele falou. Engraçado como eu nunca 
havia percebido que Deus não usa moedas, apenas os homens.”
Abel faz uma pequena pausa, como se lembrasse do momento 
em que viu Jesus, e conlui: “Se vocês querem saber de Jesus, pro-
curem Rubem, o fariseu que possui uma loja na parte central da 
cidade. Ele anda sempre atrás de Jesus, ouvindo o que ele diz e 
fazendo perguntas complexas para testar a sua sabedoria.

Vocês se aproximam da imponente Rebeca, que está conver-
sando com outras duas mulheres bem vestidas. Ao perceber sua 
aproximação, ela se dirige a vocês, perguntando à Jade o que 
deseja. Ao ouvir a palavra Messias, Rebeca puxa vocês para uma 
área mais silenciosa e confessa ter visto de longe o Messias hoje 
no templo. Um homem alto que conversou com os levitas e fari-
seus deixou a todos com dúvidas sobre o que falou. Ele parecia 
ser um sábio e era seguido por uma multidão. Rebeca aponta a 
vocês Labão, Abel e Benjamim, que também estavam presentes 
no pátio quando o homem sábio passou, dizendo que talvez eles 
saibam de alguma coisa.

O velho levita está conversando com outros dois levitas. Um 
deles está segurando uma moeda. Ao se aproximarem, vocês 
ouvem Labão dizendo: “Aquele homem se julga o próprio fi lho 
de Deus, o messias. Mas suas palavras não possuem nenhum 
poder! Ele nem mesmo deve entender o que diz. ‘Dai a Cézar 
o que é de Cézar e a Deus o que é de Deus!’ O que tem de 
novidade nessa enrolação?”



(9) É possível ver que José não está bem acompanhado, mas 
seu ! lho, Jafet, se encontra em um estado sério de perturbação 
mental e obssessão.

Com um teste de Mediunidade (12), Jade se sente angus-
tiada, como se uma vontade forte a induzisse a voltar à loja de 
Rubem mais rapidamente.

(5) O ambiente na casa de José é denso e agressivo. A sen-
sação de mal-estar é facilmente percebida por alguém com maior 
sutileza de sentimentos

Se os PJs esquecerem de avisar que está tudo pago, Jonas 
irá querer dar 3 denários para eles. Nesse caso Nicolas pode 
acabar querendo ! car com o dinheiro. Estimule os outros PJs a 
serem honestos.

Se Nicolas tentar roubar alguma coisa valiosa e for bem-
sucedido (passar em um teste de INTELIGÊNCIA (10)), Jade e 
Paulo poderão realizar um teste de INTELIGÊNCIA (8). Se forem 
bem-sucedidos, terão percebido seu primo roubando. Se Nicolas 
não passar no teste, José o verá tentando roubar e expulsará os 
PJs de seu lar e seu ! lho Jafet o humilhará com palavras e gestos, 
mostrando como vocês são hipócritas e mascarados, rindo de 
seu pai.

Assim que os PJs desejarem retornar à loja de Rubem, leia o 
trecho abaixo:

A2.3 De Volta à Loja de Rubem

Há um grupo de fariseus conversando ali no pátio 
dos gentios. Se Marcos se aproximar deles, ouvirá o seguinte 
comentário: “Rubem está seguindo de perto esse homem para 
provar que é um mentiroso! Rubem me falou que esse Jesus da 
Galiléia é chamado de messias por seus seguidores. Agora era só 
o que faltava! Um Galileu virar messias!”

Marcos pode comprar cantil, frutas e pães para a 
viagem. Com 1 denário, é possível comprar alimentos para 1 dia 
de viagem de 4 pessoas.

A2.1 Na Loja da Rubem

Mestre, chame um jogador de Paulo e diga-lhe que Paulo 
percebeu que um jovem de aparência estranha apanhou uma 
baínha de faca feita de couro e cravejada de pedras preciosas e a 
colocou embaixo de uma mesinha, entre cestos de vime. Lembre 
ao jogador que Paulo pouco se importa em se meter na vida dos 
outros.

Com um teste de Mediuni-
dade  (7), Jade pode ouvir as seg-
uintes palavras ressoarem em sua 
mente: “Coisas ocorrem e somente 
os atentos conseguem ver.”

Continue a ler a narração em 
voz alta para todos os jogadores.

Lembre aos jogadores que Rubem é o único ali que pode 
dar alguma informação sobre o messias.

Assim que eles decidirem ir à casa de José, narre o trecho a 
seguir.

A2.2 Na Casa de José

Vocês quatro caminham rapidamente pela cidade em direção à 
loja do fariseu. Após passarem por baixo de um pequeno arco, 
vocês avistam a pequena escadaria da loja. Vocês percebem que 
Rubem está no interior e há alguns poucos homens e mulheres 
comprando alguns itens.

Vocês retornam à loja de Rubem, ansiosos para ouvir alguma 
notícia sobre o messias, mas ao chegarem no local, vêem uma 
pequena multidão chefi ada por Rubem, caminhando em direção 
a um local mais pobre de Jerusalém. Vocês seguem o grande 
grupo com curiosidade. De repente a caravana pára em frente a 
um casebre e Rubem, com raiva nos olhos, grita: “Eu quero falar 
com os pais do menino Elimael!”
A porta se abre e um casal de pessoas simples aparece com um 
olhar assustado. Rubem pergunta se eles são os pais de Elimael 
e ele respondem positivamente. Rubem diz: “O fi lho de vocês 
é um ladrão! Ele me roubou um item valioso de minha loja. 
Percebi que após ele sair de minha loja, havia sumido uma linda 
baínha de faca com pedras preciosas. Eu quero saber onde ele 
está! Onde está Elimael! Ele pagará por ter desrespeitado a Lei 
de Moisés!
Assustado, o casal prontamente pede desculpas e se posiciona em 
frente a porta de sua casa, numa atitude defensiva. A multidão 
clama por justiça. O pai de Elimael roga ao fariseu misericórdia 
e diz que seu fi lho é portador da idiotia e que não consegue 
compreender as leis, nem mesmo entende coisas mais simples.
Rubem parece furioso.

Assim que Rubem avista vocês, ele caminha em sua direção e 
saúda Jade e Paulo. Logo depois ele lhes pede um favor: ele lhes 
pede que levem uma ânfora de água com um jumento até a casa 
de José, do outro lado de Jerusalém. Vocês tentam fazer algu-
mas perguntas para ele, mas ele apenas responde que, quando 
retornarem, ele conversará pelo tempo que quiserem com vocês 
e então se retira para dentro da loja, dizendo: “Não se esqueçam 
de dizer que já está pago, José não me deve nada!”.

Vocês levam o pequeno jumento e a ânfora em direção à casa 
do famoso artesão de Jerusalém, José. Lá chegando, o homem 
os recebe com entusiasmo, convidando vocês para entrarem em 
seu lar. Lá dentro, vocês fi cam maravilhados com o que vêem: 
diversas esculturas e obras de arte feitas em pedra, madeira e 
tecidos das mais variadas cores. Em uma das mesinhas Nicolas 
fi ca extasiado com a pequena imagem de um camelo dourado 

com dois rubis em seus olhos. Paulo admira cada trabalho com 
os olhos entendidos de um ferreiro e também se impressiona. 
Um rapaz adentra o recinto, demonstrando certa deseducação 
por não cumprimentar vocês. José repreende seu fi lho Jafet, 
chamando-o de preguiçoso e tece comparações dele com vocês, 
mostrando a saúde e a disposição de vocês, além de serem aten-
ciosos e prestativos. Jafet parece não se importar, mas é visível o 
estado de infelicidade no qual está mergulhado.
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Aguarde a reação dos PJs, principalmente Paulo. Se nenhum 
dos PJs se intrometer, explicando que o objeto valioso está ap-
enas escondido embaixo da mesa da loja, Elimael será levado por 
Rubem e pela multidão para pagar com a própria dor pelo roubo 
e os PJs e, principalmente, Paulo, sentirão o remorso. Contudo, se 
Paulo ou outro PJ se intrometer, eles podem acabar sofrendo o 
mesmo que Elimael.

Se os PJs ajudarem Elimael, explicando de uma forma segura 
e educada, toda a confusão, leia o trecho abaixo.

Se os PJs perguntarem sobre Jesus, o homem lhes dirá que 
Jesus está em Betânia. Se os pais de Elimael perceberem que eles 
irão sair em viagem para Betânia, oferecerão 2 pães e um jarro de 
água para que eles viagem com sustento.

Com um teste de Mediunidade (10), Jade pode ver a imagem 
de um anjo trazendo luz para os homens de bem e eles aceitando 
agradecidos. É uma imagem simbólica em sua tela mental.

ATENÇÃO! Estimule os PJs a não comerem nada disso ainda, 
pois a viagem para Betânia é curta demais e eles não têm fome.

Assim que os PJs decidirem seguir para Betânia, siga para o 
momento B5 (atenção com a bifurcação do momento B5!)

A3. O Óbulo da Viúva

Dia 1. O sol se coloca sobre as colinas e o calor já aumenta. 
O céu se mantém limpo e azul. Há uma leve brisa correndo pelas 
ruas de Jerusalém.

Os PJs deverão decidir o que farão. O Mestre pode informar 
a existência de 4 pessoas no local, que já estavam presentes antes 
da confusão. São elas: Pablo, Abner, Leila e Davi.

Pablo – fariseu: se os PJs questionarem sobre o que ocor-
reu, Pablo informará que nada sabe. Apenas entrou no templo e 
jogou dezenas de moedas no gaso! láceo, pois se considera um 
homem de bem. Se perguntarem sobre Jesus, ele diz que não 
teve o prazer de conhecer tal homem sábio.

Abner – jovem levita: Ele viu Jesus e ouviu o que ele disse. 
Também viu a mulher viúva depositar apenas duas moedas, mas 
não quis se meter na confusão. Ele diz que Jesus é um homem de 
olhar forte e sabedoria nas palavras.

Leila – esposa de um saduceu: É visível a compaixão desta 
mulher para com a viúva. Leila conhece a mulher viúva (Jez-
ebel) e diz aos PJs que os ! lhos dela estão na entrada do tem-
plo, aguardando por ela. Leila não acompanhou a multidão para 
poder rezar pela sofredora amiga.

Davi – um homem culto: Davi conta aos PJs que a mulher 
viúva depositou realmete apenas 2 moedas, mas os fariseus do 
templo não compreenderam a sabedoria das palavras do homem 
de Nazaré. Pablo, o fariseu, deu muitas moedas sem esforço, en-
quanto que ela depositou aquilo que a ela faz falta.

Com um teste de Mediunidade (11), Jade pode ver a 
imagem de uma árvore fraca, sendo sustentada por outra árvore 
mais nova e forte.

Será de bom tom se cada um dos PJs depositarem suas con-
tribuições no gaso! láceo para poderem agir, pois caso contrário 
terão de ! car calados. É possível doar 1 denário por todos (não 
precisa que cada um doe 1 denário).

Assim que os PJs decidirem ir ao encontro dos ! lhos da 

Vocês atravessam as amplas portas do templo e se dirigem ao lo-
cal onde fi ca o gasofi láceo, na área próxima ao pátio dos gentios. 
Ao se aproximarem da área de oferendas, vocês avistam uma 
pequena garrafa com gargalo alongado, toda adornada, em cima 
de uma plataforma de pedra. Diversas pessoas passam pela gar-
rafa, lançando suas moedas na garrafa, fazendo-as tilintar e ecoar 
pelo diminuto salão. Pobres e ricos depositam suas oferendas.
Paulo percebe que há uma confusão próxima. Um grupo de 
fariseus e outros homens religiosos estão cercando uma mulher 
com perguntas e questionamentos, deixando-a assustada. Vocês 
se aproximam do tumulto e conseguem ouvir do que se trata. 
Um dos Fariseus pergunta à mulher: “Quanto dinheiro você 
depositou aqui no gasofi láceo, mulher?” A mulher responde com 
os olhos cheios de lágrimas: “apenas um quadrante”
“É mentira! Essa mulher é uma mentirosa!” – grita um dos ho-
mens. “Eu mesmo ouvi aquele tal messias, o nazareno Jesus, fi lho 
do carpinteiro José,dizendo que tu, mulher, depositou mais do 
que Pablo, nosso irmão e grande agricultor, possuidor de muitos 
servos!”

A mulher, assustada não sabe o que responder: “Eu não sei quem 
é esse homem. Não conheço Jesus de Nazaré. Meu marido mor-
reu há poucos dias e eu nada tenho para sustentar a mim e meus 
fi lhos.”
Um publicano se aproxima e diz: “Você esbanja dinheiro no 
templo para ostentar, mas me diz que não tem dinheiro para 
pagar o tributo? Você não cumpre a lei, mulher mentirosa e sem 
honra!”
A mulher, chorando, repete que depositou apenas duas moedin-
has no gasofi láceo. Dois homens agarram a mulher pelo braço 
e a multidão ordena que ela seja levada ao juiz. Desesperada, a 
mulher tenta fugir e escorrega, caindo no chão aos pés de vocês.
Vocês percebem que ela possui uma grande cicatriz na palma da 
mão esquerda.
“Por favor, serei presa, ajude meus fi lhos! Leve-os ao meu irmão! 
Salve meus fi lhos!” – grita a mulher segurando o braço esquerdo 
de Nicolas.
Vocês vêem a mulher sendo carregada para fora do templo por 
um grupo exaltado de homens.

Ao ouvir a versão de vocês do acontecimento, Rubem envia 
um de seus servos até a loja e este retorna com a baínha valiosa 
em mãos. Rubem fi ca realmente envergonhado perante todos 
e para não sair por baixo, diz em voz alta: Vocês não são pais 
conscientes, pois largam um louco sozinho, andando entre os 
sadios. São tão loucos quanto ele.”
Assim que diz isso, Rubem se retira com a multidão. Os pais 
de Elimael agradecem a vocês por terem salvado seu fi lho e 
perguntam quem são vocês. O Pai de Elimael, fi ca tão feliz com 
isso, que diz para sua esposa: “Mulher, amanhã mesmo eu irei ter 
com o Messias Jesus na casa de Simão, em Betânia, a fi m de lhe 
agradecer, pois bem sei que foi o Mestre que nos enviou estes 
rapazes a fi m de salvarem nosso fi lho!”
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viúva, narre o trecho abaixo.

Aguarde os PJs decidirem como e o quê falarão aos ! lhos da 
viúva. Eles se chamam Zaqueu e Míriam. Zaqueu sabe onde mora 
seu tio e informará aos PJs que a casa dele ! ca ao lado da casa do 
Publicano Salomão.

Mestre, chame um jogador para cada PJ e diga secretamente 
os trechos a seguir para cada um.

Nicolas - Você sabe que Menelau nunca ajudou a irmã que tem, 
mesmo tendo mais dinheiro que ela.

Jade - Você já ouviu seu avô conversando em casa com Paulo, 
dizendo que Menelau lhe deve dinheiro, mas nunca paga. Além 
disso, Menelau não é frequentemente visto no Templo.

Paulo - Você tem a impressão de que Menelau é um homem que 
não se importa com a educação de seus dois ! lhos.

Marcos - Menelau é o homem que incumbiu um servo para 
que recolhesse com você, toda a comida que conseguisse para 
levar aos leprosos. É o próprio Menelau que leva a comida até os 
doentes.

Mestre, aguarde a decisão dos PJs de entregarem ou não os 
! lhos da viúva ao irmão Menelau (deixe o tempo correr). Inde-
pendente da atitude deles, antes que batam na porta ou assim 
que desejarem sair dali, Os PJs ouvirão alguém gritar:

Aguarde os PJs decidirem o que farão. Depois leia o trecho 
abaixo.

Assim que os PJs partirem para Betânia, vá para o momento 
B5. (atenção com a bifurcação do momento B5!)

B1. Os Filhos de Zebedeu

Estamos no meio da tarde (13h) e o calor é forte. O céu está 
limpo. O vento está mais fraco, quase como uma brisa que sopra 
de vez em quando.

(12) É possível ver um espírito semelhante a uma fumaça ne-
gra, chorando copiosamente ao lado de Jeziel. Quando o espírito 
chora com mais força, Jeziel parece sentir mais dores e começa 
a tossir.

(6) há uma energia pesada em torno de Jeziel.

O mentor da Jade lembra-a de sua vó dizendo que “a mente 

Vocês ouvem gritos vindo de longe. “Zaqueu! Míriam!” É a 
viúva, correndo rua abaixo com os braços abertos em direção 

aos fi lhos. Zaqueu e Míriam correm para sua mãe e ela os abraça 
chorando. 
Menelau abre a porta e pergunta a sua irmã “O que houve?” A 
mulher abraça seu irmão e conta que quase foi presa e ferida, 
mas o sinédrio pareceu absolvê-la por saber que ela é cunhada de 
um grande agricultor de Betânia, o rico Ezequias, que está para 
desposá-la, no lugar do falecido irmão, conforme a lei permite. 
A mulher olha para vocês e agradece, vendo que vocês cuidaram 
de seus fi lhos e que os levava a casa de Menelau, conforme ela 
havia solicitado. Agora mais calma, ela pergunta quem são vocês 
e o que faziam no Templo naquele momento?

Vocês ajudam Jonas, levando-o até sua casa. Marcos e Paulo o 
sustentam em seus ombros, enquanto Jade carrega o pão com 
muito carinho. Nicolas caminha mais atrás do grupo, enquanto 
pensa em Elias,“O que será que deu nele”. Jonas guia vocês até 
sua casa em Bezetha, a parte mais ao norte da cidade. Assim 
que vocês avistam o lar de Jonas, ele agradece e convida vocês 
a entrarem e comerem alguma coisa e diz que tem uma infor-
mação útil para a jornada de vocês. A porta da casa já está bem 
velha e nem mesmo consegue ser completamente fechada. Vocês 
entram na casa e logo percebem que o velho Jonas não possui 
mais as riquezas de antes. Com um cômodo apenas, um pequeno 
leito, uma lareira e a escuridão de um lar de quem não tem din-
heiro para comprar óleo para suas lâmpadas, a casa é realmente 
pequena e desconfortável. Jade olha para o leito próximo a uma 
pequena janela e vê uma criança de cerca de oito anos deitada. 
Jonas olha com ternura para seu fi lho e diz que ele está doente 
desde que sua esposa faleceu. Jeziel, o garoto, tem febre e está 
muito deprimido.

Enquanto vocês conversam, um rapaz surge correndo pelas 
ruas de Jerusalém. Ele grita de longe, chamando a viúva e seu 
irmão. Ele parece exausto e sente difi culdade em falar e respirar 
ao mesmo tempo. “Jezebel, meu senhor, Ezequias, seu antigo 
cunhado e futuro esposo acabou de falecer esta manhã.”
A notícia atinge o coração da mulher como uma fl echa. Ela 
chora e pede ao rapaz q a leve até a casa de Ezequias em Betânia. 
Menelau diz que também irá.

Vocês caminham até o local, acompanhando Zaqueu e Míriam. 
Ao avistarem de longe a casa de Salomão, percebem que ao 
lado há uma casa até mesmo já conhecida para vocês: A casa de 
Menelau. Vocês se surpreendem ao ouvirem Zaqueu apontando 
para a casa de Menelau, dizendo “Aquela é a casa de meu tio!”. 
Vocês param a uma certa distância da casa e se entreolham um 
pouco tensos.

Vocês avistam na entrada do Templo, um casal de crianças com a 
expressão facial semelhante a de sua mãe, aparentando seus sete 
ou oito anos. Elas estão sentadas no chão olhando o movimento 
de pessoas que entram e saem do templo. Vocês se aproximam 
delas.
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vazia acaba doente”.

Nicolas pode tentar entreter Jeziel com ilusionismos. Isso 
pode fazer com que ele se desligue por um curto período de 
tempo do espírito ao lado dele, que iniciará um processo de ob-
sessão a ! m de retomar a ligação com o garoto.

Mestre, peça aos jogadores de PAULO e NICOLAS que façam 
um teste de Inteligência (8). Se um deles passar, informe que 
eles percebem uma rachadura na alvenaria do teto e há muita 
umidade no local próximo a Jeziel. Jeziel deve ! car gelado com a 
umidade nos dias chuvosos.

Para Nicolas ter vontade de fazer alguma coisa por Jonas 
e seu ! lho, ele terá de passar num teste de Emocional (11). Para 
doar algum dinheiro o teste é Emocional (13). Se outros PJs pedi-
rem dinheiro a Nicolas para ajudar Jonas, o teste é Emocional (5).

Jade pode se oferecer para cozinhar alguma coisa para Jonas 
e Jeziel, enquanto o teto pode ser consertado por Paulo e Marcos. 
Para consertar o teto, os PJs precisam subir sobre a casa com um 
teste duplo de Físico (10) e comprar material. Se o PJ não passar 
nos dois testes seguidos ele cairá de uma altura de 2 metros e 
se machucará levemente e não poderá subir novamente devido 
à dor. Um PJ pode usar o outro como apoio, o que transformará 
a tarefa de subir na casa em um teste único de Físico (7). Jonas 
possui sacos de areia e palha e algumas pedras ao lado da casa 
que poderão servir de material para o conserto.

Para comprar material para consertar  a rachadura os PJs 
deverão gastar 2 denários e podem comprar isso.

Assim que eles terminarem seus auxílios (cozinhar, consertar 
o teto e entreter Jeziel, ou quaisquer outras idéias que tiverem, 
leia o trecho a seguir:

O sol já está se posicionando atrás das montanhas, deixando 
o céu todo alaranjado. A noite se aproxima e com ela o frio.

(10) há uma esfera de luz sobre a casa de Zebedeu e parece 
que há dois anjos, voando em torno dela. Uma chuva de pó 
dourado cai sobre o telhado.

(5) Uma energia positiva envolve o lugar, dando a sensação 
de bemestar.

Zebedeu se aproxima do grupo assim que vê sua esposa, 
Salomé, conversando com eles. Ele é alto e possui uma barba 
curta. Sorriso no rosto e olhos reluzentes. Salomé já demonstra 
uma beleza e um espírito revoltado. Ela recebe os viajantes com 
um copo de água fresca e oferece uma sombra de árvore pra 
descansarem. Assim que Zebedeu chega, ele pergunta quem são 
os PJs e o que desejam na casa dele, com muita educação. Se os 
PJs falarem que são amigos de Jonas, ele oferecerá abrigo e leitos 
para dormirem esta noite. Se os PJs falarem de sua busca por Je-
sus, ele informará que Jesus passou na casa dele, onde descansou 
por algumas horas e seguiu viagem para Jericó, mas amanhã já 
estará a caminho de Sicar, na Samaria.

Assim que os jogadores não estiverem mais tendo ações, 
narre o trecho abaixo.

(15) Um espírito se aproxima e diz que não há perigo, pois a 
serpente não é venenosa.

(12) Há um espírito iluminado ao lado da ! lha de Zebedeu. 
Ele está fazendo gestos repetidos sobre a cabeça dela e de seus 
pais.

Com um teste de Mediunidade (10), Jade pode ver em sua 
tela mental a imagem de um soldado romano assustador, porém 
é possível ver uma lágrima escorrendo de seu olho e ouvir um 
choro dentro dele.

Marcos pode pedir para analisar a mordida na perna e 
descobrirá que a cobra não é venenosa. Se algum PJ perguntar 
como era a cobra, a jovem dirá que era pequena e bege com 
listras marrons e Marcos sabe que essa cobra não é venenosa e o 
veneno apenas causa febre baixa e sonolência.

Se alguns dos PJs decidir rezar, exija um teste de MORAL (8). 
Se algum deles passar no teste, leia o trecho a seguir:

Jonas olha para vocês e diz: “Eu nem tenho como agradecer a 
vocês por terem me ajudado, meus jovens. Eu nunca mais es-
quecerei de vocês e todas as noites pedirei a Deus que os proteja. 
Espero, de coração, que vocês encontrem o messias. Conforme 
eu disse, ele foi para Jericó e eu gostaria de ajudar vocês de al-
guma forma e Deus me deu a graça de ter um amigo que mora 
na estrada para Jericó. Procurem pela casa de Zebedeu e digam 
que Jonas de Jerusalém os enviou. Realizarei oferendas à Deus 
em agradecimento pela ajuda. Façam boa viagem.”
Vocês se despedem e iniciam a jornada para além dos muros 
da cidade. Jade fi ca um pouco apreensiva por estar deixando, 
pela primeira vez, a segurança dos muros, mas Paulo logo a se-
gura pela mão, encorajando-a. Nicolas e Marcos caminham com 
entusiasmo. Marcos já viajara pela região de Israel, mas saber 
que Jesus estava ao seu alcance o motiva a andar sem se cansar. 
Nicolas se diverte com essa aventura além-muros. Já imagina o 
que poderá encontrar em novas cidades.
Após uma longa caminhada, vocês avistam um casebre e um re-
banho de ovelhas. Um homem velho acena para vocês num gesto 
de cortesia gritando “Boa viagem!”. Vocês vêem uma mulher sair 
da casa e indo na direção de vocês, dizendo “Jovens viajantes de 
Jerusalém, sejam bem-vindos à humilde moradia de Zebedeu!”.

A fi lha de Zebedeu, uma moça jovem com longos cabelos cor 
de mel, adentra a casa apressada e dizendo “Pai, fui atacada por 
uma cobra! Proteja-me, Deus, não desejo morrer!”. Zebedeu se 
assusta e pede a sua fi lha que deite no chão, enquanto Salomé 
recosta a cabeça da jovem sobre um pano.



Se os PJs não derem o dinheiro, terão de gastar metade do 
dinheiro que têm para dormir e comer na pousada.

Os PJs podem pagar para dormirem em um quarto. O custo 
é de cerca de 1 denário total.

(13) Jade pode ver em sua mente a imagem de um anjo 
levantando um homem. O anjo se parece com um homem de 
outro povo não-judeu.

Assim que os PJs decidirem dormir e descansar, leia o trecho 
a seguir.

Se os PJs ajudaram Timóteo, leia o trecho abaixo, caso con-
trário, siga para o trecho seguinte:

Assim que os PJs decidirem ir para Sicar, vá para o momento 
C3.

B3. A Figueira que Secou

Dia 1. A noite escura cai sobre o céu e as estrelas brilham 
como diamantes. A lua ilumina a estrada. Não venta, mas a tem-
peratura fria começa a incomodar.

Se algum PJ tentar subir a árvore, exija um teste FÍSICO e 
independente do resultado no dado, o PJ cairá de uma altura de 
3m, e machucará a perna, de modo a impossibilitar uma nova 
escalada. Se outro PJ desejar subir, informe que é inviável, pois 

Se os PJs questionarem o que ocorreu, Salomé contará que 
pediu a Jesus que colocasse cada um de seus ! lhos à direita e à 
esquerda de seu trono. Salomé não concorda com Jesus, pois ele 
disse que somente o Pai poderia determinar isso. Zebedeu diz 
para sua mulher compreender a vontade do Mestre, pois ele é 
o messias. Zebedeu pergunta aos PJs o porquê de estarem atrás 
de Jesus.

Salomé pode oferecer panos apropriados para viagens 
pelo deserto. Com 1 denário, os 4 PJs podem se proteger do sol 
e do frio noturno. Estimule os PJs a comprarem esses panos, caso 
ainda não tenham.

 Os PJs podem iniciar a viagem para Sicar, nesse caso, leia o 
trecho abaixo e avance para o momento C1.

B2. O Bom Samaritano

 Dia 1. A noite escura cai sobre o céu e as estrelas brilham 
como diamantes. A lua ilumina a estrada. Não venta, mas a tem-
peratura fria começa a incomodar.

Timóteo é o dono da pousada. - Se os PJs conversarem com 
Timóteo, o dono da pousada, ele explicará que um samaritano 
deixou um homem ferido sob seus cuidados, mas ele não possui 
mais dinheiro algum para comprar comida e tratar do homem. 
O samaritano disse que voltaria para pagar pelo que eu gastasse 
além do dinheiro que deixou comigo. Mas o dinheiro já acabou e 
Timóteo não possui mais nada.

Incentive Marcos e Jade a doarem TODAS as reservas do 
grupo. Se os PJs derem o dinheiro, Timóteo agradecerá e per-
mitirá que durmam e comam por esta noite, para que descansem 
da viagem.

A moça jovem lentamente vai se acalmando e sua respiração 
fi cando mais suave até que ela adormece em paz. Zebedeu fecha 
os olhos e agradece a Deus por tê-la salvo. Depois ele a carrega 
para um aposento e a aquece sob cobertores, para depois voltar 
até a sala e, com alegria, pede que vocês comam com ele e sua es-
posa. Eles se apresentam melhor para vocês e dizem que são pais 
de João e Tiago, os discípulos do Mestre Jesus. Quando vocês 
ouvem ele dizendo isso, com um sorriso no rosto, percebem que 
Salomé não demonstra a mesma felicidade. Ela põe a mão sobre 
o ombro de Zebedeu e diz “Você é um tolo se vangloriando 
disso. Eles não são os únicos discípulos de Jesus. Mas se Jesus 
pudesse compreender o valor de nossos fi lhos, teria aceitado meu 
pedido.”

Na manhã seguinte, assim que vocês acordam, prontos para 
partirem rumo à Samaria, vocês se despedem de Zebedeu e 
Salomé e pegam a estrada.
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Vocês caminham por mais alguns quilômetros e alcançam uma 
pequena e simples pousada, a beira da estrada. Ao se aproxi-
marem, vocês ouvem alguém falando algo na parte de trás da 
pousada. Trata-se de um homem, ajoelhado, aparentemente em 
estado de oração. Ele diz: “Senhor, sou eu, Timóteo, teu fi lho. 
Ajuda-me! O publicano tomou-me todas as reservas. Não tenho 
dinheiro para cuidar deste homem ferido. Nem mesmo posso 
crer que aquele samaritano retornará para me pagar pelos cuida-
dos deste pobre homem... O que faço, senhor?”

Vocês decidem parar para descansar sob a fi gueira. Ela é grande e 
parece estar carregada de frutos. Ao se aproximarem da fi gueira, 
vocês analisam sua copa, sob a simples luz da lua, e não conseg-
uem ver se há ou não fi gos.

No dia seguinte, vocês acordam e tomam café, preparando-se 
para seguirem a viagem para Jericó. Um homem vestindo muitos 
panos entra na pousada e vocês percebem a surpresa de Timóteo. 
Os dois parecem conversar sobre o homem ferido.

Timóteo aponta para vocês e o homem se dirige ao local onde 
vocês comem. Ele se apresenta como Roboão, das terras da Sa-
maria, e pergunta se foram vocês que ajudaram Timóteo. Ele 
fi ca feliz com a resposta e então pergunta: “Gostarai muito de 
ajudá-los. De vocês vêm? Me parece que são da Judéia. Estão 
viajando?”

Aguarde o diálogo dos PJs com Roboão.
Ao ouvir sobre a busca de Jesus, o samaritano sorri e diz que 
Jesus viajou para Sicar. O homem entrega a vocês dois denários 
para a viagem e se despede, desejando boa sorte no encontro 
com o Messias.

Timóteo recebe um saco com dinheiro do homem e agradece a 
Deus pela ajuda. Vocês conseguem ouvir os dois conversando. O 
homem estranho, parece dizer que esteve com o Messias e que 
ele foi para Sicar. Vocês vêem os dois se despedindo.
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um galho necessário foi quebrado e está escuro demais.

Lembre aos PJs que eles precisam de comida para continuar 
a viagem no dia seguinte, mas que eles podem colhar os ! gos 
amanhã de manhã.

Assim que os PJs dormirem, leia o trecho a seguir.

Pergunte aos PJs o que fazem. Se quiserem falar com alguém, 
não conseguirão nenhuma informação a não ser a con! rmação 
de que Jesus se encontra em Jericó. As pessoas são viajantes e 
seguem seu rumo depois que os PJs saem de perto da árvore. As-
sim que retomarem a viagem para Jericó, leia o trecho a seguir.

 (9) Um rio de luz corre por entre as ruelas da cidade e a

harmonia é impressionante.

(7) A sensação de bem-estar envolve cada um dos PJs 
deixando-os mais alegres e motivados.

Assim que os PJs decidirem ir até a casa de Sireneu, leia o 
trecho a seguir.

Aguarde a resposta e desenvolva um diálogo breve. 

Sireneu é um homem bem humilde. Ele vai todo ano até o 
Templo de Jerusalém e elogia a cidade imponente. Sireneu diz 
que adoraria morar lá, mas não está conseguindo dar conta das 
suas ! nanças. Ele conta aos PJs que Jesus passou pela cidade, 
mas seguiu para a Samaria e Jefté, um homem rico, a quem ele 
deve dinheiro, mandou-lhe colher as rosas para as bodas de sua 
! lha.

Sireneu parece preocupado com isso, pois caso não consiga en-
tregar todas as " ores, será preso e sua família será vendida como 

escravos. Sireneu conta que dois trabalhadores que o ajudavam 
no jardim, largaram o trabalho e foram atrás de Jesus em Sicar.

Sireneu diz aos PJs que suas rosas nunca foram tão belas e acredita 
que a passagem do Messias pelo jardim seja a causa disso.

Motive os PJs a ajudarem Sireneu.

Assim que decidirem ajudar Sireneu, leia o trecho a seguir:

Incentive Marcos e Jade a não aceitarem o dinheiro do po-
bre homem.

Os PJs podem comprar 1 denário de comida para se alimen-
tarem, a ! m de trabalharem com Sireneu.

(13) Jade pode ouvir em seu coração a mensagem “Como 
chegar ao ! nal do caminho sozinho?”

Assim que os PJs decidirem seguir viagem, vá para o mo-
mento C2.

B4. Na Casa de Simão

A noite escura cai sobre o céu e as estrelas brilham como 
diamantes. A lua ilumina a estrada. Não venta, mas a temperatura 
fria começa a incomodar.

Se os PJs disserem que estão indo atrás de Jesus, Míriam os 
convidará para entrarem. Nesse caso leia o trecho a seguir.

Neste momento, um dos facilitadores de estudo ou compan-
heiros fará uma prece, como se fosse Simão, o humilde, orando. 
O foco da prece é um louvor pela presença de Jesus Cristo entre 
nós, um agradecimento à Deus pela vida e pelos amigos. So-
mente deve se ter o cuidado para não estender demais a prece, 
para não perder o ritmo do jogo.

Vocês alcançam a casa do humilde homem, amante da natureza 
e das fl ores. Em torno da sua casa há um lindo jardim de rosas 
vermelhas e brancas, mas, diferente do que Paulo viu antes com 
seu avô, as rosas parecem maiores, mais brilhantes, mais vivas. 
Vocês batem à porta e Sireneu os recebe com um sorriso no 
rosto. Ele reconhece Paulo e convida vocês a entrarem em sua 
casa, perguntando o que desejam e o que fazem tão longe de 
Jerusalém.

A doce mulher oferece água para vocês e diz que essa casa é 
abençoada pelo Mestre. Todos eles são amigos de Jesus, como 
irmãos. Ela apresenta a vocês os outros moradoras da casa: 
Marta e Lázaro, seus irmãos e Simão, seu pai. Simão se senta 
para comer com vocês e começa a contar histórias sobre Jesus. 
Vocês fi cam admirados com os contos. Míriam e Lázaro fazem 
comentários enobrecedores e no fi nal, Simão diz para todos 
orarem juntos.

Vocês ajudam Sireneu e passam o resto do dia, colhendo e 
guardando as rosas perfumadas. Ao fi nal da tarde, Sireneu of-
erece sua casa e sua comida à vocês e sugere que vocês partam 
pela manhã. A noite transcorre bela em Jericó e pela manhã 
vocês se despedem de Sireneu. Ele entrega a vocês a quantia de 
2 denários, em agradecimento pela ajuda.

Vocês seguem viagem por um dia. Assim que a lua parece estar 
iluminando sozinha toda Israel, vocês ouvem, vocês estão exaus-
tos e alcançam Jericó. Lá, vocês batem à porta da casa de Simão 
o humilde. Vocês são recebidos por Míriam. Ela pergunta quem 
são vocês e o que fazem.

A noite passa, calma e vocês se recolhem sob a ampla fi gueira. 
Pela manhã, vocês são acordados por um homem: “Saiam daí, 
jovens!” Vocês abrem os olhos e vêem cerca de 15 pessoas próxi-
mas à vocês, mas respeitando um limite de espaço. Elas olham 
fi xamente para a árvore e pedem desesperadamente que vocês 
saiam desse lugar amaldiçoado. Ao olhar para a fi gueira, vocês se 
assustam: ela está completamente seca. Seu caule não tem mais 
do que 20 cm de espessura. A fi gueira parece ter sido sugada. A 
imagem é realmente assustadora.

Vocês caminham pela estrada, até alcançarem a perfumada ci-
dade de Jericó. Paulo já havia visitado Jericó com seu avô, mas 
para Jade, Nicolas e Paulo, é a primeira vez que visitam-na. A 
cidade está hoje, para Paulo, infi nitamente mais perfumada, com 
os aromas das mais belas fl ores. A única pessoa conhecida por 
Paulo é Sireneu, um fl orista.



Após a prece, o Mestre deve ler o trecho a seguir:

Os PJs (ou até mesmo os jogadores) podem ! car espanta-
dos com a notícia, imaginando como Jesus sabia que os 4 PJs 
estariam na casa de Simão. Pode parecer que Jesus tenha dado 
a pista para eles (o que é a verdade, pois ele já sente a busca dos 
PJs por ele.

Aguarde a atitude dos jogadores. Quando eles aceitarem 
dormir, leia o trecho a seguir.

O homem precisa dar comida aos ! lhos e à mulher. Jade 
e Marcos devem ser motivados a abrir mão da comida que 
tiverem.

Os PJs podem dar dinheiro também à família.

(11) Jade sente algo em seu coração, como se ela se aproxi-
masse do sol.

Assim que eles houverem decidido o que fazer e seguirem 

Exatamente após a prece, um homem entra na casa. Cansado, o 
homem recupera o fôlego e diz: “Simão, o Mestre me pediu que 
viesse até aqui para avisar a ti, teus fi lhos e teus quatro novos 
amigos. Ele disse que vinha para cá, mas o Pai o encaminhou 
à Sicar, na Samaria. Foi uma mudança urgente de planos e o 
Mestre disse que era imprescindível que todos vocês soubessem 
disso.” 
Simão, diante da notícia, oferece leito para que vocês durmam 
esta noite e partam para a Samaria.
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viagem para Sicar, leia o trecho a seguir:

Se os PJs forem comprar comida, avance para o momento 
C1. Se forem ao pomar, avance para o momento C3.

B5. O Jovem Rico

O sol ainda está no céu. Estamos no meio da tarde (13h). O 
céu possui poucas nuvens e o vento é brando.

O Mestre deve perguntar se os PJs desejam perguntar algo 
pros homens. Se desejarem falar com eles, leia o trecho a seguir. 
Caso desejem seguir viagem para Betânia, vá para o momento 
B4 ou B6. de acordo com o momento do qual vieram: A2 – B4 / 
A3 – B6.

Se os PJs decidirem seguir para Betânia, vá para o momento 
B6. Se eles decidirem falar com o homem, leia o trecho abaixo.

(8) Não há nenhum espírito em volta do rapaz. O som do rio 
correndo parece o choro do próprio homem. A aura do homem 
é caótica

(6) O rapaz está em estado de perturbação mental fortís-
sima.

A partir deste momento, os PJs não podem mais seguir para 
Betânia, pois poderá haver incoerência nas informações.

Vocês caminham pela estrada que vai de Jerusalém para Betânia, 
seguidos de Menelau, Jezebeu e o servo de Ezequias. A viagem 
curta é por demais angustiosa, pois vocês já esperam encontrar 
Jesus em Betânia e já começam a pensar no que falarão para 
ele. 
No meio do caminho, cruzam por vocês um grupo de 4 homens 
e um jumento. Os homens saúdam vocês e é possível ouvir parte 
do que eles falam: “Como pode o nosso senhor, um homem tão 
rico e íntegro fi car em um estado tão depressivo somente por 
causa das palavras de um homem que vive cercado de gente de 
má vida?”

Um dos homens diz a vocês que um homem chamado Jesus 
conversou rapidamente com o senhor dele e agora ele está em 
um estado mental lastimável. Ele informa a vocês que seu senhor 
está no alto de uma colina próxima a estrada, mais a frente.

Vocês caminham mais algumas centenas de metros e avistam, 
ao longo da estrada, uma colina ao lado de um riacho. Em cima 
da colina há um homem. Ele levanta o rosto, olhando para céu, 
estica seus braços e grita:
“Eu não posso!” Vocês percebem que ele chora e que leva as 
mãos ao rosto.

Vocês comem com a família de Simão e o mensageiro do 
Messias e depois dormem com felicidade. Vocês sonham com 
as questões que gostariam de falar com Jesus durante a noite. 
De manhã, vocês partem pela estrada cedo, após se despedirem 
da família acolhedora. Alguns quilômetros de estrada a frente, 
vocês avistam pessoas próximas à estrada. Ao se aproximarem 
percebem que é uma familia: um homem, uma mulher com 
um fi lho semi-morto nos braços e uma fi lha deitada sobre uma 
pedra. O homem olha para vocês e roga ajuda.

Vocês avançam pelas terras desérticas e montanhosas. Alguns 
quilômetros depois, vocês alcançam Sicar. Famintos, vocês pre-
cisam comer algo rápido. Paulo vê Jade passando mal e tendo 
alucinações. Vocês tem algum dinheiro e podem ir até uma loja 
e comprar um pão. Nicolas também avista uma colina onde um 
lindo pomar se extende fora dos muros da cidade e diz que vocês 
podem comer de graça lá.
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Aguarde a reação dos PJs. Se eles se aproximarem do jovem, 
ele não será rude, mas bem-educado, perguntando o que eles 
desejam. O jovem esteve com Jesus, antes do Mestre seguir para a 
Samaria e eles conversaram. Ele diz que Jesus lhe pediu para fazer 
algo que ele não pode. Se os PJs perguntarem o que foi pedido, o 
rapaz contará aos PJs o que aconteceu (trecho abaixo). Se os PJs 
não quiserem saber da história do homem, eles podem ir direto 
para a estrada que leva para a Samaria, siga com o momento B5 
após o trecho abaixo.

Assim que os PJs decidirem ir para a Samaria, leia o trecho 
a seguir.

Mestre, informe a um de Jade, que José de Arimatéia é um 
bom homem. Jade já o viu algumas vezes no Templo e percebeu 
que é um homem sábio e bondoso.

José de Arimatéia - Tente motivar os PJs a perguntarem 
sobre as feridas nas mãos de José. Ele contará que passou dias 
inteiros escrevendo pergaminhos que seriam levados à Jerus-
além, mas quando terminava o último, pela manhã de hoje, um 
homem invadiu sua casa e roubou tudo o que ele havia feito. 
José está angustiado, pois deveria levar todo o material para o 
sinédrio daqui a dois dias. Agora, com as mãos machucadas, José 
não poderá reescrever o material a tempo. Ele precisa de alguém 
que escreva em Aramaico.

Paulo pode ajudar, mas os PJs deverão compreender que 
deixarão de lado a busca por Jesus por dois dias.

Os PJs não têm nada para comprar ou gastar neste mo-
mento. Contudo, se os PJs quiserem adquirir algo, dê um preço 
baixo de 1 denário.

(12) Jade vê a imagem do Lago Genesaré, ainda sem nunca 
tê-lo visto, mas sabe que é ele. No meio do lago, ela vê um barco 
iluminado.

Se os PJs decidirem ajudar José, eles ! carão dois dias em 
Arimatéia, enquanto José dita os escritos para Paulo. Se os PJs 
não ajudarem, José informará de qualquer maneira, que Jesus 
foi em direção à Samaria. Assim que decidirem partir, vá par ao 
momento C2.

B6. O Mau Rico (Davi e os Doentes)

O sol ainda está no céu. Estamos no meio da tarde (13h). O 
céu possui poucas nuvens e o vento é brando.

O Mestre deve perguntar se os PJs desejam perguntar algo 
para os homens. Se desejarem falar com os PdMs, somente Sami-
ra, a mulher, poderá informar que Jesus foi até a casa de Davi, o 
criador de camelos. Os outros não sabem nada sobre o Messias e 
estão mais interessados na morte de Ezequias.

Se os PJs decidirem ir até a casa de Davi, leia o trecho a seg-
uir.

Vocês seguem viagem pelas estradas em direção ao norte. Após 
o primeiro dia de viagem, quando vocês se aproximam da cidade 
de Arimatéia, vocês cruzam com um homem estranho. Ele está 
muito maltrapilho e sujo, mas carrega uma bela bolsa de seda 
contendo uma série de pergaminhos. Aparentemente o homem 
não é um judeu, nem um samaritano, mas pertencente de uma 
outra tribo regional. O homem apenas passa por vocês sem os 
cumprimentar e segue viagem, em direção à Jerusalém. Assim 
que alcançam Arimatéia, Jade e Paulo avistam na entrada da  
idade um senhor famoso em Jerusalém. É José de Arimatéia, um 
alto senador do sinédrio. Ele os saúda e demonstra estar impres-
sionado: “O que vocês dois estão fazendo aqui, Paulo e Jade? 
Onde estão seus avós?” Nicolas e Marcos percebem o estado 
lastimável em que se encontram suas mãos. Há calos e feridas 
nas mãos de José.

Assim que vocês se aproximam da porta da casa de Davi, ouvem 
um grito desesperado vindo de dentro da casa.

Vocês alcançam a bela e humilde terra de Betânia, com seus 
olivais e a paisagem das montanhas. Menelau se dirige a vocês e 
diz que ele mesmo cuidará de sua irmã, de forma que vocês não 
precisem se preocupar. Há uma verdadeira multidão andando 
pelas pequenas ruas da cidade e o assunto principal das con-
versas é a morte do rico Ezequias. Próximo à casa de Ezequias 
a multidão é ainda maior e vocês mal conseguem caminhar. 
Vocês conseguem ouvir as mais variadas opiniões e fofocas 
sobre Ezequias. Um homem,muito bem vestido com roupas de 
agricultor diz para um outro: “Eu sou um fariseu, mas não posso 
negar que adoraria ter um meio de conseguir parte da herança 
que Ezequias deixará para a sua cunhada.” Mais a frente vocês 
ouvem uma mulher simples dizendo em um grupo de senhoras: 
“É um verdadeiro absurdo! Essa multidão chorando por um 
homem egoísta, quando o próprio Messias salvador se encontra 
na cidade!” Embaixo de uma árvore, vocês ouvem um homem 
reclamando: “Eu mesmo criei e eduquei Ezequias como um fi l-
ho! Ele foi tolo demolir o celeiro para construir um novo maior. 
Se fosse inteligente, teria deixado para mim a sua fazenda, pois 
sei como trabalhar essas terras de forma que as colheitas sejam 
mais fartas que nunca!”

O Mestre Jesus estava saindo de Betânia em direção à Samaria, 
quando eu o avistei na estrada. Eu falei com o Rabi Jesus assim: 
“Bom Mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna?”
Ele me respondeu: ‘Por que me chamas de bom? Ninguém é 
bom, senão um, que é Deus. Se queres entrar na vida, guarda os 
mandamentos.”
Eu, então, perguntei: “Quais?”
Ele fez uma pausa e, olhando nos meus olhos repleto de amor, 
respondeu:
“Não matará; não adulterarás; não furtarás, não dirás falso test-
emunho; honra a teu pai e tua mãe.”
A resposta do Mestre me pareceu sábia e eu sempre fui muito 
dedicado à honra de meus sentimentos e por isso respondi: 
“Tudo isso tenho guardado desde a minha juventude. Que me 
falta ainda?”
Ele olhou pra mim com um sorriso nos lábios e disse com muita 
emoção:
“Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá-os aos 
pobres, e terás um tesouro no céu; depois vem e me segue.”
Vocês não podem compreender a sabedoria dessas palavras. Eu 
mesmo não consigo. Sei que o que devo fazer, mas não posso 
me livrar de tudo aquilo que lutei tanto para conseguir: servos, 
campos, casa, família, amigos, poder. Não posso abdicar de tudo 
isso! Não posso! 
Ao dizer isso, vocês vêem o jovem caminhar solitário em direção 
à Jerusalém e vocês não tem mais coragem de falar com ele. Sen-
tem que devem deixá-lo a sós com seus pensamentos.
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Pergunte aos PJs se eles batem na porta ou entram de uma 
vez. Se eles baterem, na porta, ouvirão Davi falar “Entre!”. Se en-
trarem de uma vez, leia o trecho a seguir assim que entrarem na 
casa.

Deixe que os PJs decidam o que fazer. Se os PJs não aceit-
arem cuidar dos homens e perguntarem a Davi sobre Jesus, leia 
o trecho a seguir.

Agora, sabendo que Jesus a! rmou que os PJs irão ajudar 
Davi, o Mestre pode deixar os Jogadores em xeque. Incentive 
Marcos e Jade a ajudarem Davi.

Os PJs podem comprar panos e ervas para ajudarem no 
tratamento dos doentes. Isso gastaria 2 denários.

(10) Jade pode ouvir em sua mente: “Como seguir os passos 
do Messias, sem querer pisar nas suas pegadas?”

Assim que eles decidirem ajudar Davi, leia o trecho a seguir.

 Avance para o momento C3.

C1. Fuga em Sicar

O calor é forte e o sol re" ete na areia do solo, criando uma 
luminosidade ofuscante. Não há nuvens no céu. 

(13) Jade pode sentir uma sensação de perigo.

(10) – é possível ver uma luz emanando de uma parte da 
cidade. Há uma linda canção sendo entoada por toda Sicar.

(7) – Há uma sensação forte de bem-estar na cidade. Os PJs 
parecem recuperar rapidamente as forças, vencendo o cansaço 
com mais facilidade.

Os PJs devem buscar um lugar para comprarem comida. O 
Mestre pode informar a existência de uma loja de pães e frutas. 
Deixe que os jogadores tenham suas próprias idéias de como ar-
ranjar comida. Se perguntarem sobre a existência de uma horta, 
diga que ela existe. O importante é que eles tenham de gastar 
dinheiro para comprar a comida. Qualquer idéia de conseguir 
comida sem dinheiro deve ser desestimulada pelo Mestre com 
argumentos ou com um simples “Não há isso em Sicar, só na 
Judéia”. Assim que os PJs decidirem para qual local irão, narre a 
cena a seguir.

Mero – o vendedor é um homem de aparência pací! ca. Ele 

Vocês vêem cerca de 15 leitos, onde cerca de 18 homens estão 
deitados. É difícil dizer qual dos homens está em um estado 
físico pior, pois todos parecem se contorcer com dores, choram e 
rezam ao mesmo tempo. Um homem se vira em mil para atender 
a cada um dos doentes, que lhe chamam sem cessar: “Davi, está 
doendo!”, diz um. “Davi, não aguento mais!”, clama o outro. 
Davi ao ver vocês entrando na casa, larga uma tijela de água 
com um pano sobre o chão e se dirige a vocês: “Louvado seja 
Deus! Ainda bem que vocês chegaram. Não temos tempo para 
apresentações, pois preciso levar um dos doentes até Jerusalém 
para ser tratado, mas não tenho com quem deixar este pobres 
sofredores. Por favor, fi quem aqui até que eu retorne amanhã!”

O Messias esteve em minha casa e curou muitos dos que haviam. 
Abençoou meu lar e disse: “Davi, avisa àqueles que virão te 
ajudar, que eu estarei em Sicar, na Samaria.”

Davi carrega o doente em um camelo e parte pela estrada. Vocês 
passam o resto do dia socorrendo as afl ições dos homens adoe-
cidos. A dor deles parece uma alavanca de força em cada um 
de vocês e não há como esquecer o que Jesus disse. O próprio 
Messias já está ciente de que vocês estão indo em busca dele. No 
dia seguinte, vocês parecem menos cansados do que antes. Davi 
chega cedo e agradece a cada um de vocês. Ele ajoelha no chão 
e beija as suas mãos. Em agradecimento, ele oferece um camelo 
para que vocês viajem e levem Jade nas costas do animal. Vocês 
se despedem e partem para Sicar.

Vocês viajam por longas estradas e por vezes saúdam outros 
viajantes que atravessam da Samaria para a Judéia. A trilha é 
razoavelmente tranqüila a ponto de vocês poderem dormir junto 
a pequenos grupos de viajantes que armam tendas e acendem 
fogueiras nas noites frias do deserto. Ao chegarem à Sicar, vocês 
demonstram um cansaço enorme. Mal conseguem se sustentar 

sobre as pernas, não acostumadas a longas caminhadas. Marcos 
aparenta menos cansaço entre vocês. Contudo, ainda pior do que 
as dores musculares é a fome que vocês sentem. Há pelo menos 
um dia vocês estão apenas bebendo água, sem colocarem nada 
sólido na boca. Jade está tonta demais e seu rosto está pálido. 
Vocês precisam arrumar alguma comida antes que ela desmaie.

Vocês adentram o local e percebem alguma variedade de itens 
comestíveis. Dentre tudo, os pães parecem mais deliciosos. Jade 
sente água na boca ao ver um pão fresco. O vendedor comunica 
o preço do pão: “paguem um denário por cada pão”. Marcos sabe 
que cada pão poderá alimentar dois de vocês.
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! ca sentado à porta de sua loja, saudando os transeuntes. Está 
sempre mastigando um pedaço de erva e por diversas vezes tosse 
com força, tampando a boca com uma das mãos. Ele tem olhos 
grandes e um sorriso simpático, possui barba curta e bigode.

Espere os PJs comprarem o que quiserem. Use o preço do 
pão como referência para outras coisas que os PJs perguntarem 
se podem comprar. Não use preços menores de 1 denário, nem 
maiores que 3 denários. Qualquer item que custe 3 denários 
pode alimentar 3 dos PJs. Use o bom-senso. Após realizarem a 
compra, narre a passagem a seguir.

Os PJs podem interagir com os dois discípulos de Jesus e in-
formar que estiveram com seus pais, Zebedeu e Salomé. Os dois 
os saudarão com respeito. Se os PJs pedirem para serem levados 
à Jesus, João informará que Jesus está descansando em uma 
fonte perto dali e que os PJs podem ir lá vêlo. João e Tiago não os 
acompanham, pois ainda precisam fazer outras coisas em Sicar.

Assim que os PJs partirem atrás de Jesus, leia o trecho a 
seguir:

Se os PJs decidirem entrar na multidão para seguirem até 
Jesus, o Mestre pode exigir testes de FÍSICO (6) (FÍSICO (5) pra 
Jade). Conforme eles obtiverem sucesso nos testes, narre que 
eles se aproximam mais do local onde Jesus está e a voz dele 
parece mais forte, ao mesmo tempo que são tomados por uma 
alegria muito forte (seja cada vez mais detalhista). Assim que um 
PJ falhar no teste, narre o trecho seguinte:

Não é difícil perceber a localização de Jesus. Grande multidão 
caminha na mesma direção. Em uma fonte próxima de um ar-
voredo vocês percebem a existência de uma multidão de milhares 
de pessoas. É possível ouvirem a voz de Jesus em alto e bom som, 
dizendo: “Aquele que beber da água que eu der, nunca mais terá 
sede, para sempre; pelo contrário, a água que eu der será uma 
fonte a jorrar para a vida eterna.” A multidão parece hipnotizada 
pela voz. Não há como se aproximar de Jesus, a não ser através 
das pessoas, espremendo-se entre os braços e pernas dos homens 
e mulheres.

Passo ante passo vocês avançam. Cada um de vocês começa a 
idealizar a imagem de Jesus. Para uns ele é forte, para outros 
um homem esguio. Distraindo-se em seus pensamentos, um de 
vocês esbarra com força no braço de um homem alto e forte, 
parecendo ser um rico judeu. O homem perde a concentração 
nas palavras de Jesus e olha para vocês e ao colocar os olhos em 
Nicolas, começa a falar com surpresa e satisfação: “Olha só o 
que eu achei! O ladrãozinho de Jerusalém! Segurem esse garoto! 
Ele me roubou a jóia de família!” Cerca de 4 outros homens, ao 
ouvirem isso se viram e, esbarrando na multidão, começam a 
caminhar na direção de Nicolas com um sorriso maléfi co.

Vocês devoram a comida com felicidade. Jade, enquanto 
come, agradece a  Deus pela comida e relembra de seus avós, 
perguntando-se mentalmente como devem estar agora. Nicolas,, 
sempre entretido em tudo e todos, percebe que dois homens en-
tram na loja e são fortemente saudados por Mero. Ele os chama 
de João e Tiago. Os dois rapazes gentis retribuem as saudações e 
dizem que vieram comprar alguma comida para o Mestre.
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Atenção, Mestre, pois essa cena pode permitir que Nicolas 
se separe momentaneamente do resto do grupo. Há uma varie-
dade de caminhos que poderão ser tomados e este livro apre-
senta todas aquelas que foram consideradas mais importantes, 
mas esteja preparado para qualquer surpresa.

Se os outros PJ decidirem não ajudar Nicolas, achando que 
verão Jesus, o Mestre pode narrar o trecho abaixo:

Deixe que os jogadores respondam e iniciem um diálogo. 

Joana - A mulher se chama Joana e é esposa de Malaquias, 
um artista de rua. Ela precisa saber quem é Nicolas, para avisar 
aos PJs que suspeita onde Nicolas deve estar e os levará até sua 
casa.

Nicolas terá de fugir, para não ser preso. Para a cena da fuga, 
use o " uxograma C1.1 PERSEGUIÇÃO. Nicolas fugirá, passando 
por obstáculos e será seguido de perto pelos 4 homens e os out-
ros PJs (se eles vierem junto).

C1.1 Perseguição
A cena a seguir deve ser feita da seguinte forma: Nicolas 

está correndo pelas ruelas da cidade. A cada bifurcação o Mestre 
pergunta se Nicolas vai tomar um caminho X (sul) ou Y (leste). 
Cada seta indica uma direção que deve ser escolhida pelos 
jogadores NICOLAS. Em cada ponto há um valor de di! culdade 
do teste de FÍSICO (os valores estão entre parênteses). O Mestre 
narra que os 4 homens (e os PJs) estarão sempre atrás de Nicolas, 
mas sem passar pelos mesmos obstáculos que ele. Conforme 
Nicolas avançar, a di! culdade dos testes irá aumentar.

A cada teste bem-sucedido o Mestre informa qual o ob-
stáculo foi superado.

Se Nicolas falhar num teste, avance para a cena do BECO. 
Se ele passar por todos os obstáculos, até mesmo o (15), ele terá 
chegado ao beco da mesma forma.

Pode ser que os jogadores se sintam motivados a anotarem 
o trajeto que Nicolas está fazendo na fuga. Deixe que façam isso, 
ainda que não tenha importância para o jogo. Eles acharão que 
estas direções são pistas importantes.

O " uxograma da cena da fuga se encontra na próxima pá-
gina.

Vocês estão entusiasmados com a sensação de verem Jesus de 
perto. Essa angústia nem permite que vocês ouçam o que ele 
diz para a multidão. Vocês se espremem entre as pessoas e de 
repente a voz de Jesus não é mais ouvida. Outra voz surge, di-
zendo: “Amigos, vamos deixar o Mestre descansar, por favor! Ele 
veio de longe e ainda nem se alimentou”. Aos poucos a multidão 
caminha de volta para a cidade, na direção contrária a de vocês. 
Quando, fi nalmente, vocês alcançam a área do poço de Jacó, só 
vêem uma mulher sentada no chão, com um olhar sublime de 
alegria. Seu rosto refl ete a luz que ela captou do Mestre. Assim 
que ela percebe a presença de vocês, sorri e diz:”Ele me pediu 
que fi casse aqui para receber os quatro jovens. São vocês? Onde 
está o quarto? Quem são vocês?
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C1.2 Beco

(8) Há um espírito mostrando a porta do casebre semi-
aberta para Nicolas. Ele tenta mostrar que Nicolas pode con! ar 
no homem.

O Mestre deve esperar a decisão de Nicolas. Se Nicolas não 
quiser entrar no casebre, os homens o pegarão. Nesse caso, leia 
o trecho a seguir. Se Nicolas entrar, narre o trecho AJUDA DE 
MALAQUIAS.

Permita que Nicolas converse com Malaquias. Malaquias 
deve  perguntar onde estão seus primos. Lembre-se de que a 
partir de agora, Nicolas não poderá mais ser visto andando livre-
mente pelas ruas de Sicar (pois, teoricamente, ele foi morto pelo 
romano). 

Quando o Mestre perceber que não há mais nada a fazer 
com Nicolas, nem com os outros PJs, e tendo eles já encontrado a 
esposa de Malaquias, leia o trecho abaixo.

Os PJs descobrem que Jesus foi para a cidade de Tiberíades, 
na Galiléia. Assim que os PJs decidirem viajar, vá para o momento 
D1.

C1.3 Ajuda de Malaquias
O trecho abaixo se refere à seguinte situação: Nicolas aceita 

a ajuda do desconhecido.

Deixe os jogadores interagirem com Malaquias. Só leia a 
continuação a seguir se os PJs tiverem seguido Nicolas pelas ruas 
de Sicar. Caso contrário, leia o trecho marcado com o símbolo ® 
na cena do BECO.

Deixe que Nicolas peça ajuda a Malaquias. Se ele mencio-
nar que precisa de ajuda, explicando que seus amigos estão em 
perigo, Malaquias terá uma idéia para salvá-los. Convença os 
jogadores a pedirem ajuda de Malaquias. Faça Malaquias per-
guntar se os três garotos são amigos de Nicolas. Quando a ajuda 
for requisitada, leia o trecho a seguir:

Você explica rapidamente a situação para Malaquias e ele, então 
lhe diz que já sabe o que vocês devem fazer. Ele pisca um dos 
olhos para você e, pegando sua roupa com força pela gola, abre a 
pequena porta e começa a gritar: “Seu bandido! Eu não acredito 
que ainda esteja vivo! O que você pensa que é, seu ladrãozinho!”. 
Malaquias fi nge lhe agredir com palavras e gestos, enquanto 

Você corre através das ruas da cidade. Sabe que se os homens 
colocarem as mãos em você sua vida de liberdade estará em risco. 
O suor corta sua pele com o esforço de superar cada obstáculo 
que surge. De repente você se vê sem saída. Um beco com 
janelas altas demais para serem alcançadas. Você olha para trás 
e já percebe as sombras dos homens, indicando a aproximação 
deles dentro de poucos segundos. Você ouve uma voz dizendo 
baixinho “Psiu! Nicolas!”. Você olha para o lado e percebe a 
silhueta de um homem atrás de uma janela de uma casa escura. 
Estranhamente a silhueta parece com a de um romano. “Entre 
aqui rápido, Nicolas! Venha, antes que eles o vejam!”

Você vê os homens se aproximando. Seus olhos estão repletos 
de raiva e eles dizem que farão você pagar por cada centavo que 
roubou deles em Jerusalém. Você não vê mais saída alguma.
De repente você vê sair de dentro do casebre um homem el-
egante, trajando as roupas de um centurião romano, com uma 
barba cerrada e um elmo que lhe tampa parte do rosto. O homem 
olha para você com ódio nos olhos e
ordena aos homens que o segurem, acusando você de ladrão.
“Essa peste me roubou em Jerusalém! Vou fazê-lo pagar com a 
ira do meu chicote!” – ele diz segurando você pelas roupas.
Irritados, mas satisfeitos, os homens se retiram, deixando vocês 
dois sozinhos.
O romano, olha para você e, após perceber que os judeus já 
haviam se retirado, coloca um braço sobre seu ombro e o leva 
para dentro do casebre. Lá dentro ele retira seu elmo e você pode 
perceber que se trata de Malaquias, um grande amigo seu, um 
artista de rua, mestre dos disfarces e ilusionista. Malaquias o 
abraça e pergunta o que faz aqui na Samaria, tão longe de seus 
primos, Jade e Paulo, e de seus avós.

®A porta se abre de supetão e você sente medo, achando que 
os judeus voltaram e descobriram tudo. Você vê uma linda moça 
adentrar a pequena sala, dizendo:  Malaquias, meu marido, que 
felicidade! Não sabes o que me ocorreu na fonte de Jacó! Era o 
Messias! O Messias está aqui em Sicar e ele falou comigo! Eu 
vim chamar o povo e a ti para ir vê-lo! Venha! Venha beber da 
água da vida eterna!”

Malaquias fi ca emocionado e louva a Deus por saber que o mes-
sias falou com sua esposa. Ele acalma a esposa afoita e diz que 
não pode deixar seu amigo Nicolas sozinho e fi cará com vocês.
Malaquias diz: “Mulher, vá até o Messias e descubra para onde 
ele irá amanhã. Meus amigos aqui irão deixar Sicar pela noite 
e pegarão a estrada atrás dele. Vocês parecem cansados. Por 
favor, descansem antes de viajar pela noite fria. Comam alguma 
coisa.”
A esposa de Malaquias se despede e vocês passam horas em con-
versas, enquanto ele os diverte com ilusões e histórias famosas 
que se ouvem nas ruas.

Malaquias pede que você faça silêncio. Ele percebe que os 
homens que perseguiam você estão gritando do lado de fora. 
Sorrateiramente vocês dois olham pela janela para verem o que 
ocorre e você se assusta com o que vê.
Os quatro homens seguram Jade, Paulo e Marcos pelos braços. 
Um deles diz com raiva: “Já que o ladrãozinho fugiu vamos ter 
que fazer vocês pagarem pelo que ele fez, já que são amigos 
dele.”
Malaquias olha para você e diz: “Meu amigo, você parece angus-
tiado. Você está bem?”

Você empurra a porta com rapidez, enquanto olha para o fi m 
da rua, para ter certeza de que os homens não o estão vendo. 
O ambiente é escuro, iluminado apenas por 2 velas no fundo 
da sala. O homem puxa você rapidamente pelo braço e fecha a 
porta atrás de você. É um romano, barba cerrada e um elmo que 
tampa parte do seu rosto. Ele retira seu elmo e você pode perce-
ber que se trata de Malaquias, um grande amigo seu, um artista 
de rua, mestre dos disfarces e ilusionista. Malaquias o abraça e 
pergunta o que faz aqui na Samaria, tão longe de seus primos, 
Jade e Paulo, e de seus avós
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Mestre, avise aos jogadores Jade, Paulo e Marcos que eles 
não fazem a menor idéia do que está acontecendo e podem estar 
assustados ou desesperados. Aguarde para ver se algum deles 
tomará alguma atitude. Depois leia o trecho abaixo. 

ATENÇÃO: Malaquias precisa estar ciente AGORA de que os PJs 
estão viajando atrás de Jesus.

Os PJs descobrem que Jesus foi para a cidade de Tiberíades, 
na Galiléia. Assim que os PJs decidirem viajar, vá para o momento 
D1.

C2. A Casa Sobre a Rocha

O céu está todo coberto de nuvens cinzas e densas. A chuva 
cai forte e o vento arrebata as árvores e as tendas.

Os PJs podem sugerir onde devem se esconder. Há cavernas 
e casas. Assim que os PJs decidirem como se protegerão, leia o 
trecho abaixo.

Um dos PJs deve ajudar o homem. Motive Marcos a ir salvá-
lo. Assim que for decidido qual PJ irá, leia o trecho abaixo.

Exija um teste FÍSICO (10). Um sucesso indica leves ferimen-
tos e contusões. Se não for bem sucedido, o PJ terá sua perna 
! ssurada. Substitua o  “_______” pelo nome do PJ que decidiu 
ajudar o homem.

Jemini informará que Jesus e a multidão atravessaram a 
Samaria em direção à Galiléia.

O PJ ferido precisará descansar por dois dias e o grupo de-
verá esperar por ele para retornar a viagem.

Absalão pode sugerir que os três partam enquanto ele 
cuida do quarto PJ, mas os PJs devem cortar essa idéia. Todos 
devem seguir juntos!

A vila precisa ser reconstruída e os PJs podem  ajudar durante 
os dois dias. Jade pode cozinhar para os trabalhadores e doentes. 
Paulo pode erguer novas tendas. Nicolas pode ir atrás das ovelhas 
fugitivas. Marcos pode buscar ervas para curar os feridos, etc. Para 
que ! que um pouco mais dinâmica essa etapa, segue a seguir a 
lista de ocorrências desastrosas que Absalão pode informar aos 
PJs, sugerindo aos PJs que lhes ajudem. Cada tarefa exigirá um 
teste diferente de cada PJ e o sucesso ou fracasso dos PJs nessas 
tarefas não interferirá no andamento da aventura.

- As ovelhas fugiram do pasto [teste Físico (10)]

- Os trabalhadores não tem o que comer [teste Inteligência (12) 
para achar e cozinhar alimentos alternativos]

- Algumas crianças estão muito feridas ou beberam muita água 
[teste Mediunidade Cura (11)]

- As pessoas precisam reergues suas tendas e barracas [teste 
Físico (10)]

- A vila mais próxima foi atingida e precisa receber alimentos e 
remédios [teste de Inteligência (12) para viajar até a vila e Físico 
(13) para aguentar carregar os suprimentos até lá]

- os campos estão encharcados [teste Inteligência (10) para ajudar 
a drenar a água]

- há possibilidade de pescar usando redes improvisadas [teste 
Inteligência (11) para costurar uma rede de pesca]

(13) Jade vê em sua mente um grupo de 4 aves voando, 4 
peixes nadando e 4 camelos cruzando um deserto.

os 4 judeus param para olhar a cena com felicidade. Malaquias 
diz “Tragam esses três amigos desse ladrãozinho para que eles 
também aprendam que ser amigo de ladrão não é bom negócio!”. 
Os quatro homens os levam até o suposto romano com muito 
boa-vontade. Malaquias ordena que os homens se retirem, pois 
não deseja testemunhas assistindo aquilo que irá fazer e, assim 
que os judeus se retiram, ele leva vocês quatro para dentro de 
sua casa.

Vocês se abrigam, porém avistam um velho tendo difi culdade 
para conseguir abrigo. O velho pede socorro desesperado, pois 
teme pela sua vida.

Você corre em direção ao velho e ao alcançá-lo, vocês são at-
ingidos por uma grande enxurrada. Vocês são carregados morro 
abaixo. Em uma atitude desesperada você consegue empurrar o 
velho, deixando-o em segurança.

Após a tempestade vocês descobrem que um do grupo está muito 
ferido e precisa descansar. Vocês vêem que os feridos da vila são 
levados para a única casa que fi cou de pé: a casa de Absalão. 
Absalão ergueu sua casa sobre a rocha fi rme da colina e recebe 
de braços abertos todos os que precisam se recuperar. Ao vê-los, 
Absalão diz que não conhece vocês, pois sabe que não são da 
região. Ele leva vocês até um quarto e pergunta o que fazem em 
Jerusalém. Ao ouvir sobre Jesus, Absalão se alegra em dizer que 
um pastor, chamado Jemini, aparentemente viu Jesus. Absalão 
também olha para os ferimentos de _________ e diz que deve 
ser necessário tratar e descansar. Ele sugere que vocês vão até 
Jemini buscar informações, enquanto ele cuida de _________.

Malaquias retira seu elmo e diz que é um amigo de Nicolas. A 
surpresa de vocês é grande e a tranquilidade retorna para seus 
corações. Antes que qualquer pergunta possa ser feita, uma 
mulher adentra rapidamente a casa, dizendo: “Malaquias, meu 
marido, que felicidade! Não sabes o que me ocorreu na fonte de 
Jacó! Era o Messias! O Messias está aqui em Sicar e ele falou 
comigo! Eu vim chamar o povo e a ti para ir vê-lo! Venha! Venha 
beber da água da vida eterna!”
Malaquias fi ca emocionado e louva a Deus por saber que o mes-
sias falou com sua esposa. Ele acalma a esposa afoita e diz que 
não pode deixar seu amigo Nicolas sozinho e fi cará com vocês.
Malaquias diz: “Mulher, vá até o Messias e descubra para onde 
ele irá amanhã. Meus amigos aqui irão deixar Sicar pela noite 
e pegarão a estrada atrás dele. Vocês parecem cansados. Por 
favor, descansem antes de viajar pela noite fria. Comam alguma 
coisa.”
A esposa de Malaquias se despede e vocês passam horas em con-
versas, enquanto ele os diverte com ilusões e histórias famosas 
que se ouvem nas ruas.

Vocês caminham por quilômetros entre as montanhas da Sa-
maria. Vocês percebem a aproximação de uma tempestade, ao 
mesmo tempo em que vêem uma vila de pastores. De repente a 
chuva cai forte e vocês percebem uma grande confusão entre os 
moradores da vila. Uma grande enxurrada desce das montanhas 
e o povo corre para se salvar.
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Após os dois dias os PJs viajarão para a Galiléia. pergunte 
aos jogadores se querem ir para Tiberíades (momento D2) ou 
Magdala (momento D4).

C3. Servos Inúteis

As nuvens do céu são brancas e fofas. Há uma leve brisa no 
ar e o calor não parece tão forte.

Quando os PJs decidirem ir ao pomar, leia o trecho abaixo.

Pergunte aos jogadores quem irá colher a tâmara. Para fazer 
isso, o PJ precisa passar em um teste de FÍSICO (7), devido aos 
espinhos. O primeiro PJ que colher uma fruta será apanhado em 
" agrante por um soldado.

O PJ que foi pego roubando será obrigado a trabalhar 
durante todo o dia no pomar, caso contrário será punido ! sica-
mente, segundo a lei.

As frutas precisam ser colhidas o mais rápido possível. Se os 
outros PJs ajudarem na colheita, esta terá terminado nesta noite, 
caso contrário eles perderão 3 dias nessa tarefa.

Os PJs livres precisarão comprar comida na cidade para 
matar a fome, ou apagarão famintos.

ATENÇÃO: Enquanto os PJs estiverem trabalhando eles verão do 
alto da colina uma grande multidão em Sicar e mal distinguirão 
a imagem de Jesus no meio dela. Não incentive os jogadores a 
se dividirem.

(13) Jade ouve sem sua mente “A leoa só parte quando to-
dos os seus ! lhotes estão prontos”.

Após o trabalho, a mãe das crianças, Cida, convidará eles 
para comerem e dormirem na casa dela. Ela perguntará de onde 
eles são e o que fazem na Samaria, podendo informar que Jesus 
foi para Tiberíades.

Assim que os PJs seguirem para Tiberíades, vá para o mo-
mento D5.

D1. Ajudando um Saduceu

O clima é fresco e o sol está próximo do horizonte 
(16h30m).

Os PJs podem comprar comida nas barracas, mas somente 
para um deles. Isso gasta 1 denário.

Adão, o mercador. Ele não conversa muito com os PJs, pois 
está apreciando as músicas.

Jasão, o cantor. Ele é animado e faz as pessoas mais tímidas 
desejarem cantar.

Pergunte aos jogadores o que farão. Se eles desejarem falar 

Vocês chegam a Sicar e estão famintos. Nicolas avista no alto 
de uma colina um pomar e sugere que vocês comam algumas 
frutas.

Vocês caminham pelas tamareiras, escolhendo o fruto mais 
suculento.

Você sente seu braço ser puxado e ouve um homem ao seu lado 
dizer: “Peguei você, ladrãozinho”. O homem carrega você até 
o centro do pomar onde há um grupo de crianças trabalhando 
como colhetores de tâmaras.
Um homem, aparentemente o dono do pomar, parece obrigar 
as crianças a trabalharem para ele. A mãe delas chora pedindo 
piedade ao homem e ele, rude, ordena que seus servos calem sua 
boca, acusando-a de criar futuros ladrões.
O homem carrega você até Jetro e lhe conta que você estava 
roubando o pomar.

Vocês se despedem de Malaquias e sua esposa no meio da noite 
e, com a ajuda de Marcos, seguem pelas trilhas sob as luzes dos 
astros. Vocês sabem que Jesus foi à Tiberíades e esperam poder 
vê-lo dessa vez. A caminhada
23 dura alguns dias até a região da Galiléia, reino de Herodes 
Antipas. Ao adentrarem a região, vocês já sentem um clima 
mais ameno, mais agradável. Por terem comido toda a provisão 
da viagem, vocês estão famintos e, assim que adentram a praça 
principal da cidade, percebem algumas coisas. Um grupo de 
músicos com fl autas e pandeiros anima o povo com canções 
alegres. Ao lado deles existe um poço ou fonte de água. Também 
chamam atenção as tendas de comércio de tapeçaria e comidas, 
além de duas outras que parecem ser de vendedores de jóias. Em 
frente a um casebre vocês avistam uma mulher idosa, andando 
sem direção, gritando com toda as suas forças “Paulo! Paulo!”. As 
outras pessoas não parecem dar muita bola para ela.
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com a mulher idosa, vá para o momento D2 na marca ®. Caso 
não pareçam interessados na mulher, leia logo o trecho abaixo.

Estimule Jade e Nicolas a irem participar. Assim que eles 
aceitarem, diga que um dos músicos pergunta para Jade qual o 
tipo de música ela deseja cantar. Não importa qual tipo de canção 
sera cantada/tocada. Leia o trecho abaixo.

Se os PJs disserem que estão atrás de Jesus, Jeof, o homem, 
lhes dirá que pode ajudá-los. Ele os  convida a irem até a casa de 
seu mestre, o Saduceu Daniel. Leia o trecho abaixo.

O mentor da Jade está amparando-a e ajudando-a a com-
preender e interiorizar as palavras de Jesus, mas quer que ela faça 
isso com esforço próprio.

Motive o PJs a tentarem explicar isso ao Saduceu. Jade e 
Paulo são os mais aptos, seguidos de Marcos. Se Nicolas dese-

jar dar sua opinião, sera necessário passar em um teste de IN-
TELIGÊNCIA (10), do contrário, Nicolas nem mesmo ouviu o que o 
Saduceu disse até o ! m.

Assim que os PJs derem uma boa interpretação, narre o tre-
cho abaixo. Se as interpretações forem fracas, Daniel pode tentar 
construir um raciocínio junto com eles FAZENDO PERGUNTAS 
PARA SI MESMO EM VOZ ALTA.

Aguarde as respostas.

Deixe que os jogadores decidam se vão tomar alguma 
atitude. Jade pode ajudar com sua mediunidade e Marcos pode 
preparar uma infusão.

Se os PJs não ajudarem, O enfermeiro romano chegará e 
tomará as devidas providências para cuidar da ! lha de Daniel e os 

A música na praça termina e as pessoas que estão assistindo 
lançam pequenas moedas no chão, próximo aos músicos. Um 
deles se agacha e recolhe, uma a uma, as moedinhas, enquanto 
agradece pela generosidade.
Outro começa a convidar as pessoas para cantarem com eles. 
“Por favor, amigos, quem souber cantar ou tocar algum instru-
mento, venha celebrar a graça do Deus de Abraão conosco!” diz 
o homem à multidão.

Vocês adentram a casa de Daniel, um rico Saduceu de Tiberíades. 
Sentado na parte externa da sua casa, Daniel deixa claro que está 
refl etindo sobre alguma coisa e não prestão a menor atenção na 
aproximação de vocês. Jeof caminha até ele e pergunta: “O que 
houve, Mestre Daniel? O senhor está bem?”
Daniel ergue os olhos, como se retornasse de um transe e 
responde para seu servo: “Estou bem fi sicamente, mas minha 
mente está perturbada. Jesus de Nazaré esteve aqui em Tib-
eríades e realizou uma palestra para aqueles que o seguiam. Eu 
estava presente, pois desejava compreender melhor a sabedoria 
desse homem, fi lho do carpinteiro José.
Jesus contou uma parábola, na qual disse que O REINO DOS 
CÉUS É SEMELHANTE AO FERMENTO QUE UMA 
MULHER TOMOU E ESCONDEU EM TRÊS MEDI-
DAS DE FARINHA, ATÉ FICAR TUDO LEVEDADO 
(Mateus 13:33).
Em toda a minha vida estudando a Lei, nunca ouvira tamanha 
comparação. Não consigo compreender o que signifi cam tais 
palavras! Creio, ainda, que a ninguém em Tiberíades, ou mesmo 
ao Sumo Sacerdote Caifás, será dado compreender esses ensina-
mentos. Estou confuso!

Daniel arregala os olhos, como se estivesse tendo uma pre-
monição e diz: “Almas tão novas em idade, mas de alguma 
forma embuídas do Espírito de Deus, que lhes dá a sabedoria 
que somente aos profetas fora dada. Se vocês
desejam se encontrar com o Messias, eu lhes direi que sois 
mais merecedores do que eu mesmo de tal feito. Jesus passou 
por Tiberíades, mas tomou um barco para Betsaida ainda hoje.” 
Antes mesmo de se despedirem, vocês ouvem um um grito de 
sofrimento ecoando de dentro da casa. Daniel corre para dentro 
do lar e, se deparando com a imagem de sua fi lha de sete anos 
caída no chão a chorar, se desespera. “Jeof! Corre até a casa de 
Carlos e requisita os cuidados do enfermeiro romano. Minha 
fi lha está muito ferida!”.
Ao ouvir isso, Nicolas e Paulo se entreolham. Pela primeira vez 
vocês se lembram que estão na casa de um Saduceu, amigo dos 
romanos. A fi lha de Daniel se contorce de dor, gritando “Meu 
pai! Sinto uma ardência forte em minha cabeça e minhas per-
nas!”. Daniel apenas chora, sem saber o que fazer e reza.

Você(s) aceitam o convite e, tão logo se aproximam do grupo 
de músicos, as primeiras batidas ritmadas do pandeiro já são 
ouvidas, sendo seguidas pelos outros. Um grupo de pessoas se 
interessa pela cena artística realizada por viajantes estrangeiros. 
As pessoas fi cam maravilhadas e você(s) são tomados por uma 
energia vívida. Ao término da canção, um homem que assistia 
a tudo se aproxima e pergunta: “Muito bonito. Onde você(s) 
aprendeu isso? Não o conheço. Você(s) não é de Tiberíades, cor-
reto? De onde és?O que faz em Tiberíades?”
O homem veste roupas limpas, mas simples e se comunica com 
educação.

“Claro! Faz sentido! Como não pude deduzir isso antes?!”. O 
Saduceu se levanta do assento onde estava e pergunta a vocês: 
“Quem são vocês, jovens tão profundamente imersos nos ensi-
namentos desse Nazareno? De onde vêm? Por que meu servo 
Jeof os trouxe até mim?



Vocês levam Nadia até sua carroça quebrada e buscam ajudá-
la da melhor forma possível. Cerca de uma hora depois vocês 
ouvem uma criança gritando “Mãe!”e correndo na direção de 
vocês. É Paulo. Ele se aproxima da mãe e diz “Mãe, o homem 
dos olhos claros disse para eu beijar seus olhos, porque você foi 
curada. O menino a beija e no mesmo instante Nádia volta a 
ver. Paulo olha para vocês e pergunta inocentemente: “Vocês já 
foram a Betsaida? O homem dos olhos claros disse que é uma 
terra muito bonita e que estaria indo para lá.
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PJs deverão pagar para irem de barco a Betsaida (2 denários). Caso 
eles ajudem, o enfermeiro não virá, por estar em outra cidade e 
Daniel será muito grato a eles. A ! lha dele irá se tranquilizar e 
a dor diminuirá aos poucos conforme os PJs a ajudarem. Nesse 
caso leia o trecho abaixo.

Assim que os PJs decidirem ir para Betsaida, avance para o 
momento E1.

D2. Sermão do Monte

A tarde ensolarada ilumina o ambiente. O calor não é muito 
forte, mas o vento deixa um rastro de poeira no ar.

Os PJs podem comprar comida nas barracas, mas somente 
para um deles.

Adão, o mercador. Ele não conversa muito com os PJs, pois 
está apreciando as músicas.

Jasão, o cantor. Ele é animado e faz as pessoas mais tímidas 
desejarem cantar.

Motive os PJs a irem falar com a mulher desesperada. Se eles 
se aproximarem dela leia o trecho abaixo.

O nome dela é Nádia e possui uma pequena carroça que 
está virada na estrada ali perto. Ela precisa consertar a roda, pois 
depois precisará retornar a Nazaré.

Os PJs devem ajudá-la a encontrar seu ! lho e consertar sua 
carroça. Paulo pode ajudar nisso e os PJs podem comprar mate-

rial, gastando todas as suas economias.

A mulher é samaritana, logo Paulo e Jade podem se sentir 
menos motivados a ajudá-la.

Assim que os PJs decidirem ajudá-la, leia o trecho a seguir.

Os PJs devem ! car espantados com o milagre. Isso será 
normal.

Nádia louvará a Deus e agradecerá aos PJs pela ajuda e 
atenção. Ela perguntará seus nomes e de onde são. Perguntará o 
que fazem em Tiberíades.

Para ajudar os PJs na busca por Jesus, Nádia diz a eles que 
possui um amigo barqueiro que poderá levá-los a Betsaida. Ela 
informa a senha aos PJs que deve ser dita ao dono do barco: 
GARIZIM.

Assim que os PJs seguirem para o porto de Tiberíades, leia o 
trecho abaixo.

(8) É possível ver um espírito informando que o caso desse 
homem não é lepra. O espírito o abraça com amor.

(13) Jade ouve em sua mente “Anjos são os soldados de 
Deus.”

Jade pode curar o homem com um beijo ou um abraço 
ou acalmá-lo com uma oração. Trata-se de um merecimento do 
homem e a possibilidade de Jade, potencializados pela vontade 
de Jesus, que acompanha, mesmo à distância, tudo aquilo que 
ocorre.

Qualquer tipo de ajuda por parte dos PJs resultará na 
gratidão do homem que lhes entregará uma quantia em dinheiro 
que poderá ser usada para pagar a viagem a Betsaida.

Assim que os PJs decidirem pegar o barco para Betsaida 
avance para o momento E2.

D3. Tesouro Escondido
Vocês caminham pelas redondezas de Tiberíades. Vocês têm 
fome e sede. Um homem montado em um camelo, percebendo 
o cansaço de vocês oferece água e comida que ele possui em uma 
gleba de terra próximo dali.

Daniel não tem palavras para agradecer a vocês. Ele apanha um 
pequeno anel e entrega nas mãos de Jade, falando: “No porto de 
Tiberíades há um amigo meu que pretende zarpar para Betsaida 
pelo início da noite. Mostrem meu anel e ele nada cobrará para 
levar vocês até lá.”

Vocês sabem que Jesus foi à Tiberíades e esperam poder vê-lo 
dessa vez. A caminhada dura alguns dias até a região da Galiléia, 
reino de Herodes Antipas. Ao adentrarem a região, vocês já sen-
tem um clima mais ameno, mais agradável. Por terem comido 
toda a provisão da viagem, vocês estão famintos e, assim que 
adentram a praça principal da cidade, percebem algumas coisas. 
Um grupo de músicos com fl autas e pandeiros anima o povo com 
canções alegres. Ao lado deles existe um poço ou fonte de água. 
Também chamam atenção as tendas de comércio de tapeçaria e 
comidas, além de duas outras que parecem ser de vendedores de 
jóias. Em frente a um casebre vocês avistam uma mulher idosa, 
andando sem direção, gritando com toda as suas forças “Paulo! 
Paulo!”. As outras pessoas não parecem dar muita bola para ela. 
Nicolas olha para as comidas expostas e calcula que o dinheiro 
que possuem só permitirá alimentar um de vocês.

® A mulher grita “Paulo! Paulo!” e ao perceber a aproximação 
de vocês ela diz que precisa achar o seu fi lho, Paulo, que tem 7 
anos. Ela informa a vocês que é cega e que veio ter com Jesus no 
Monte Tabor, pois ouviu dizer que ele está lá pregando para uma 
multidão. A mulher parece crer que voltará a enxergar através da 
cura de Jesus.

Vocês caminham para o porto e ouvem um choro. Um homem 
doente, com manchas na pele, parece conversar sozinho “Sou um 
pecador, condenado e impuro. Sou um leproso maldito.” – diz 
o homem. Ao se aproximarem dele ele se afasta pedindo que o 
deixem morrer.
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A tarde ensolarada ilumina o ambiente. O calor não é muito 
forte, mas o vento deixa um rastro de poeira no ar.

O homem se chama Salé e é um servo trabalhador em 
uma grande terra. Seu senhor é Admin é um homem preguiçoso 
e paga suas contas com o que obtém com o uso da terra, mas 
quem trabalha são seus servos.

Salé levará os PJs ao campo em um casebre e oferecerá 
água e comida e peguntará de onde são eles e o que fazem em Ti-
beríades. Salé contará o quanto ama trabalhar no campo e como 
gosta daquela região. Ele contará que tira o sustento necessário a 
toda sua família. Ele planta ervas medicinais e cria infusões para 
que sua família e amigos não adoeçam. Salé narra que seu pai foi 
quem o ensinou a agricultura e que seu avô e seu pai também 
trabalharam nessa terra maravilhosa.

ATENÇÃO: Salé não sabe ler!! Ele con! a no que os outros lêem 
para ele.

(13) Jade pode lembrar de sua avó dizendo “Quando faze-
mos o que Deus quer de nós, Ele nos fornece tudo o que precisa-
mos para realizar a tarefa e acabamos ajudando mais do que a 
nós mesmos.”

Assim que o diálogo com os PJs esstiver mais calmo, leia o 
trecho a seguir.

Será necessário um teste de FÍSICO (8) para puxar a caixa 
que está presa entre as rochas junto com Salé.

Dentro da caixa há um documento, um testamento, dizendo 
que a terra na qual Salé trabalha pertence à família de Paulo, Jade 
e Nicolas. Somente Paulo pode ler o testamento.

Paulo, Jade, e seus avós não entendem nada de agricultura. 
Salé dirá a Paulo que vá ao juíz de Tiberíades para exigir direito 
sobre a terra de sua família. Se os PJs forem ao juíz haverá um 
levita de Jerusalém no local e ele poderá con! rmar que Paulo e 
Jade são netos e descendentes desta família.

Salé ! cará feliz de cuidar do campo até que Paulo e seus 
familiares retornem para posse. Incentive os jogadores a deix-
arem o campo sob a responsabilidade de Salé. Ela agradecerá e 
entregará uma pérola a Paulo e dirá que adoraria comprar a terra, 
mas deu todas as suas economias para um de seus 4 ! lhos que 
decidiu seguir Jesus a  Betsaida.

Lembre aos PJs que Paulo está herdando uma terra maravil-
hosa graças ao trabalho de Salé e de seus antecessores.

Salé pode se mudar para a casa maior e administrar o campo no 
lugar de Admin.

Admin  - Se for procurado pelos PJs, Admin pedirá a Paulo 
para trabalhar no campo como um servo.

Salé possui um amigo que pode levar os PJs de barco para 
Betsaida de graça.

Assim que eles pegarem o barco para Betsaida, leia o trecho 
abaixo.

Se os PJs ! carem no convés avance para o momento E1. Se 
decidirem descer vá para o momento E3.

D4. Mau Devedor

A tarde ensolarada ilumina o ambiente. O calor não é muito 
forte, mas o vento deixa um rastro de poeira no ar.

Os PJs podem seguir Henoc em busca de informação sobre 
o paradeiro de Jesus, mas ele tem pressa e pede aos PJs que o 
acompanhem até o porto, enquanto conversam.

(10) Jade vê a sua frente uma porta se fechando, mas há 
uma janela logo ao lado.

Se os PJs seguirem com Henoc até o porto, leia o trecho 
abaixo.

Espere a reação dos PJs e depois leia o trecho abaixo.

Lembre aos PJs que Jared, o padeiro também pode saber 
sobre o paradeiro de Jesus. Ele é um homem que possui muitos 

Salé pede a vocês que permaneçam em sua casa para descansar-
em da viagem e diz que vai até o campo para preparar algumas 
sementes. Tempos depois, enquanto vocês conversam com sua 
esposa e seus fi lhos, Salé retorna apressado dizendo que achou 
uma grande caixa enterrada no campo. Ele pede ajuda a vocês 
para retirá-la.

A viagem de barco parece tranquila, mas uma forte tempestade 
se aproxima. Ondas gigantescas jogam o barco de médio porte 
de um lado para outro. Algumas pessoas permanecem no convés 
e na parte inferior do barco parece ocorrer uma grande festa.

Vocês adentram a cidade de Magdala e logo percebem um 
grande tumulto na praça principal. Um homem está sendo jul-
gado em praça pública. Henoc deve a um publicano cerca de mil 
talentos, ou seja, 6 milhões de denários. Henoc roga misericórdia 
ao centurião Lúcius Flávius. É possível ver a angústia nos olhos 
de Hanoc. Hanoc diz que pagará tudo o que deve, mas agora 
não tem o dinheiro, pois seus 3 trabalhadores largaram a loja de 
curtição. Um homem na platéia diz ao centurião, que também 
perdeu vários de seus servos. Todos eles seguiram o homem de 
Nazaré em suas andanças pela Galiléia. Jared, o padeiro e Henoc 
reclamam com Lúcius que esse Jesus causa prejuízo aos mer-
cadores. Lúcius, perdoa a dívida de Henoc, aproveitando para 
deixar sua aparência mais piedosa entre todos os presentes.

Vocês caminham com Henoc pelas ruelas e de repente se de-
param com um pastor de ovelhas. Henoc se transforma ao vê-lo 
e começa a ameaçá-lo e cobrar os 100 denários que ele lhe deve. 
O pastor começa a implorar por paciência e Henoc parte para 
cima dele, estrangulando-o. O pastor grita por socorro.

Dois romanos ao verem a confusão se aproximam apartando a 
briga. Um deles fala com Henoc ; “Henoc, Lúcius o livrou da di-
vida e você se mostrou um mau homem. Você merece ser preso. 
Apesar dos gritos e apelos, Henoc é levado pelos dois soldados.



Vocês ouvem dois barqueiros conversando. Um deles, chamado 
Tomás, está usando uma velha rede furada e reclama por não 
estar conseguindo pescar. Tomás informa ao companheiro que 
sua esposa está muito doente e não pode consertar a rede de 
pesca. Tomás diz que vai voltar para casa, pois desistiu de pescar 
por hoje.

Vocês caminham pelas redondezas de Tiberíades. Há uma casa 
com uma fumaça saindo da chaminé. Há um casal de romanos 
ajoelhado próximo a um pequeno rochedo. A mulher grita cha-
mando a fi lha, que aparentemente caiu num buraco, um poço. É 
possível perceber o desespero da família. Próximo dali, em uma 
colina baixa, sob a sombra de uma árvore, 3 homens vestidos 
como pastores assistem a cena da família romana.
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servos, é honesto e gosta do que faz. Seu trabalho é organizar 
banquetes ou festejos para pessoas ricas ou aristocratas.

Se os PJs falarem que estão atrás de Jesus, Jared se irritará 
um pouco, pois muitos de seus servos foram atrás do homem 
de Nazaré e infoma que Jesus foi á Betsaida. Jared está muito 
chateado, pois possui uma entrega de pães e tecidos e sem aju-
dantes teme que não poderá entregar tudo na noite seguinte. 
Ele se sente angustiado, pois se faltar com sua palavra, será preso 
e torturado. Sua família não terá com o que se sustentar e seus 
servos não terão mais trabalho.

Se os PJs decidirem ajudar Jared, terão de colher trigo, cortar 
panos, organizar tábuas de madeira, etc. Leia o trecho a seguir.

Se os PJs não ajudarem Jared terão de pagar para viajarem 
de barco.

Assim que os PJs decidirem pegar o barco, avance para o 
momento E2.

D5. Porta Estreita

A tarde ensolarada ilumina o ambiente. O calor não é muito 
forte, mas o vento deixa um rastro de poeira no ar.

Os 3 homens são zelotes e ! zeram a armadilha para pegar a 
! lha do romano, e agora assistem ao “show”. 

Os zelotes sabem que Jesus seguiu para Betsaida e os PJs 
precisarão de um barco para ir para lá. Os zelotes perguntarão 
aos PJs de onde vieram e o que fazem tão longe de casa, o que 
será o su! ciente para falarem que o tal Jesus pegou um barco 
para Betsaida.

Somente Jade com dois testes sucessivos bem sucedidos 
de FÍSICO (6), pode atravessar o buraco e descer com uma corda 
até o fundo. Para sair do buraco com a criança o teste FÍSICO é 
(8). Para deixar a criança subir e depois subir sozinha, ela precisa 
passar em FÍSICO (4).

A família é de romanos e os PJs deverão pensar se vão ou 
não ajudar.

Mestre, chame um jogador de Marcos e diga a ele que o homem 
romano, chamado Claudius, o fez passar por humilhações em 
uma festa em Atenas, anos atrás.

(13) Jade ouve em sua mente ”Eu sou o Deus de todos os 

povos. São todos meus ! lhos.”

Se salvarem a ! lha de Claudius ele lhes dirá que tem um 
barqueiro (seu servo) no porto de Tiberíades e lhes entrega uma 
ordem assinada para seu servo levá-los até Betsaida.

No porto de Tiberíades

Jade pode consertar a rede, através da habilidade de tecelã. 
Marcos pode ajudar a esposa de Tomás com ervas medicinais. 

Se os PJs ajudarem Tomás ou sua esposa, ele será grato e levará 
eles atéBetsaida, enquanto pesca. Jade pode costurar a rede no 
barco.

Caso não ajudem Tomás, terão de pagar pela viagem.

Assim que os PJs entrarem em um barco para Betsaida, vá 
para o momento E3.

Enquanto vocês trabalhavam, um dos servos de Jared conta que 
a festa que estão preparando será em Betsaida. Na manhã seg-
uinte o barco de Jared parte para Betsaida e vocês estão dentro, 
prontos para trabalharem na montagem da festa. Ao chegarem 
em Betsaida, Jared agradece a vocês pela ajuda e oferece uma 
quantia como pagamento.
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BETSAIDA - Momentos E1, E2 e E3
Os momentos E1, E2 e E3, se passam na cidade de Betsaida. 

Em todas as cenas, os PJs chegarão de barco pelo porto.  O Mestre 
deverá usar o mapa de Betsaida para poder visualizar melhor os 
locais onde os PJs poderão ir.

Os locais em VERMELHO são referentes ao momento E1.

Os locais em AZUL são referentes ao momento E2.

Os locais em ROSA são referentes ao momento E3.

O Mestre deverá informar quais os lugares para os quais os PJs 
poderão ir. Contudo, os PJs deverão SEMPRE justi! car para onde 
desejam ir, ou seja, não se trata de um sorteio de “Para onde va-
mos agora?”. Se quiserem ir para a Sinagoga, terão de deixar claro 
o porquê disso (os jogadores não precisam explicar ao Mestre 
com palavras. A única coisa que o Mestre deve fazer é não per-
mitir que cacminhem sem rumo ou sem objetivo).

A partir deste ponto, o Mestre se encarregará de fazer a 
descrição de gasto de dinheiro e das intuições da Jade. O Mestre 
poderá então usar sua criatividade para criar mensagem/im-
agens para Jade e estipular preços. Lembre-se que nem sempre é 
necessa’rio que haja algo relamente importante para ser dito.

E1. O Cego de Betsaida

Se qualquer um dos PJs desejar se atirar na água para salvar 
a mulher, informe que ela não se encontra longe do barco, mas 
sugira que Marcos ou Nicolas realizem esse salvamento. Para sal-
var a mulher, será necessário passar em dois testes de FÍSICO (9) 
consecutivos. Se dois PJs pularem na água para salvarem a mul-
her, cada um deles precisará realizar apenas um teste de FÍSICO 
(7), pois um estará ajudando o outro.

Não é possível chamar nenhum pescador para ajudar, pois 
todos estão ocupados mantendo o barco contra o vento. Assim 
que eles trouxerem a mulher para perto do barco, leia o trecho 
abaixo.

A viagem pelo belo lago de Genezaré se inicia com a chegada de 
uma tempestade. Ondas grandes sacodem o barco e as pessoas, 
assustadas, buscam se segurar no que vêem à disposição. O dono 
da embarcação grita a outros dois pescadores que ajudem a seg-
urar as velas. Apesar de grande, o barco balança com violência e 
vocês ouvem o grito de uma mulher, seguido da voz do capitão.
- Uma mulher caiu no mar! – ele diz, ao mesmo tempo que tenta 
manter o barco contra o vento.
Marcos, com sua percepção noturna, olha para as ondas e per-
cebe uma mulher se afogando. Jade, Paulo e Nicolas também 
conseguem perceber mais ou menos o local onde está a mulher.

Vocês e mais duas moças lançam uma corda e retiram aqueles 
que estavam no mar. A mulher que estava se afogando parece ex-
austa e engoliu muita água. Ela desmaia no chão. Alguns poucos 
minutos depois a tempestade diminui e os ventos se acalmam e 
a viagem corre tranqüila. Entretanto, a mulher passa a viagem 
toda gemendo com dores de cabeça e gástricas.



Vocês se aproximam de uma grande fonte, tal qual uma piscina, 
com água corrente. Existem diversas pessoas, das mais variadas 
feições, costumes e raças. Muitos se banham nas águas de forma 
enlouquecida.
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Se algum personagem quiser fazer uma oração para a 
mulher afogada, exija um teste de MORAL (8). Caso seja bem-
sucedido, a mulher não sentirá tanta dor e poderá conversar com 
os PJs, agradecendo pela ajuda e perguntando o que eles estão 
fazendo na Galiléia, e dirá que se chama Sara.

Chegada em Betsaida

O sol está nascendo. A tempestade se dissipa e o azul do 
céu já pode ser visto entre as nuvens brancas. O vento é calmo.

Os PJs podem escolher se irão ajudar Sara ou se preferem 
ir a algum outro lugar da cidade. Se eles perguntarem a alguém 
na cidade sobre Jesus, diga que Jesus esteve em Betsaida, mas já 
se retirou.

Se os PJs perguntarem como o jovem cego foi curado, o 
próprio rapaz dirá que Jesus colocou lama e saliva em seus olhos 
e o mandou lavá-los no poço de Siloé. Depois disso ele passou 
a ver.

Se os PJs levarem Sara até sua casa, vá para o local CASA DO 
PESCADOR.

Casa do Pescador

O nome da mulher vizinha é Sínea. Ela é mal-humorada e 
invejosa, mas sempre se mantém sobre os outros, apesar de toda 
a cidade saber de sua vida desregrada.

Os PJs podem escolher para onde querem ir. Leia o trecho 
referente à escolha deles.

Fonte de Siloé

(13) É possível ver uma verdadeira falange de espíritos sobre 
as águas, cantando uma canção divina e há diversos espíritos 
inferiores tentando se aproximar das águas da fonte, mas não 
conseguem.

(7) é possível ver uma aura alaranjada em torno de alguns 
trapos de tecido jogados no chão, próximo às águas.

(4) Uma energia sublime invade toda a área em torno da 
fonte, trazendo bem-estar e vigor.

Qualquer PJ que se molhar nas águas da fonte, permanecerá 
em um breve estado de transe por alguns segundos e terá uma 
visão sublime de uma fonte de luz divina e se sentirão saciados 
de fome e sede e restabelecidos como se tivessem descansado 
por horas.

Exija um teste de INTELIGÊNCIA (8) para Jade e Nicolas. Um 
sucesso no teste indica que o PJ viu um cigano se banhar nas 
águas da fonte e deixou cair uma pulseira de ouro no fundo da 
fonte e sem ver, foi embora, deixando a jóia para trás.

Pode ocorrer um debate neste momento, pois Jade deve ser 
a favor de devolver as jóias ao dono, e Nicolas deve querer ! car 
com as jóias para ele.

Teatro
Há um festival com música e poesia, com a presença de muitos 
romanos, gregos e egípcios, além de outros povos.

Não é possível perceber nada, pois o ambiente está real-
mente perturbado para que qualquer PJ possa se concentrar.

Peça a Marcos que realize um teste de INTELIGÊNCIA (5). Um 
sucesso indica que Marcos pode ouvir alguém dizendo que “Esse 
Jesus é sempre seguido por multidões e, às vezes vejo escribas e 
saduceus o acompanhando, a ! m de o testarem com perguntas 
complexas.”

Casas dos Saduceus
Se os PJs não tiverem ainda passado na praça dos ciganos, 

O barco aporta em uma pequena plataforma de pedra e as pes-
soas começam a sair, lentamente. Sara, continua deitada no chão 
do navio, apesar de não estar mais sentindo dores fortes, porém 
ainda parece enjoada e fragilizada. Vocês ouvem um homem gri-
tar: “Sara! Sara! Por Deus, o que aconteceu?” O homem ajoelha 
ao lado de sua esposa para consolá-la e, vendo-a sadia com vocês, 
agradece a cada um com um sorriso nos lábios.
Um grupo de Fariseus se aproxima do barco e um deles pergunta: 
“Gedeão? Tu és Gedeão, esposo de Sara e pai deste homem? – 
ele diz, apontando para um frágil rapaz próximo dos fariseus. 
Gedeão responde afi rmativamente e o fariseu torna a perguntar: 
“Rapaz, esses são teu pai e
tua mãe? Você os reconhece?”. O rapaz, por ser cego de nascence 
responde que nunca vira seus pais, mas que reconhecia o som 
das vozes deles. Os fariseus, então, perguntaram: “Você, que se 
diz cego desde que nasceu, diz que foi curado pelo homem de 
Nazaré, a quem muitos chamam de Rabi e outros de Mestre?”
O ex-cego responde: “Quem me curou eu não sei. Apenas sei 
que antes eu era cego e agora eu vejo.” Revoltados, os fariseus 
exigem que Gedeão e seu fi lho se apresentem agora na Sinagoga 
para explicarem melhor essa história. Gedeão pede que vocês 
ajudem sua esposa a ir para casa.

Vocês entram na pequena casa de um velho pescador, carregando 
Sara nos ombros. A casa é ligeiramente ampla, com todos os ti-
pos de utensílios de pesca pendurados nas paredes. Sara se deita 
sobre um tapete e Jade busca um pouco de água para ela. Nicolas 
parece entretido com os anzóis e Marcos observa a cidade pela 
janela. 
Alguém bate a porta e Paulo corre até a porta para ver quem 
chegou. Uma mulher de trajes esfarrapados com olhos vivos 
de uma serpente adentra a casa, dizendo para Sara: “Oi, Sara! 
Soube que seu fi lho foi curado pelo tal
Nazareno. Arrogante, ele, não acha? Qual é o  merecimento do 
seu fi lho para ser curado? Não deve pagar pelos pecados dos 
pais?” Sara, conhecendo sua vizinha, e estando tão cansada, 

responde com calma: “Nele foi manifestada a vontade de Deus. 
Esse Jesus só anda entre os excluídos e marginalizados.” A viz-
inha faladeira nem mesmo percebe a profundidade das palavras 
de Sara e continua sua palestra venenosa: “Já entendi por que ele 
foi até o antro dos ciganos. Um judeu que anda com esse tipo 
de gente não é digno da graça de Deus. Um bando de ladrões 
festeiros, que não trabalham no campo... Esse Jesus não deve ser 
diferente deles.
A mulher nem mesmo termina de falar e já está fora da casa, 
caminhando para sua próxima vítima.
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não verão nada na vila dos saduceus. Todas as casas estarão 
fechadas e sem movimento algum de pessoas. Se os PJs dese-
jarem bater na porta de um saduceu, o Mestre pode interagir 
com eles, mas se ouvir falar de JESUS, ele os expulsará.

Um grupo de velhos saduceus vê os PJs andando entre as 
casas e gritam: “Saiam daqui, conspiradores! Amigos de ciganos! 
Devem ser ladrões também!

Os PJs deverão fugir dali.

Casa do Escriba

Aguarde o diálogo com os PJs, depois siga com o trecho abaixo.

avance para o momento FINAL.

Sinagoga

Gedeão: o velho pescador está orando e agradecendo a 
Deus por ter trazido a luz da visão para seu ! lho amado. Os PJs 
não poderão conversar com ele.

Jônatas, o ex-cego: ele está sentado na escadaria da sina-
goga e conversa com amigos, contando que foi curado. A única 
coisa que lhe interessa falar é sobre o rosto de Jesus, que viu as-
sim que foi curado.

Fariseus: Um grupo de fariseus está conversando dentro da 
sinagoga. Se os PJs perguntarem sobre Jesus, eles tentarão mos-
trar aos jovens que Jesus não é poderoso, nem mesmo é o mes-
sias prometido. Eles dirão que o que ele fez foi magia e ilusões. 
ATENÇÃO, pois Jade pode querer acreditar neles, por respeito 
aos mais velhos e mais estudiosos)

Praça dos Ciganos
Há 3 pessoas com as quais os PJs podem interagir.

Se Xantara ler a mão de algum PJ (de preferência a inocente 
Jade), ela terá uma visão do PJ caminhando em direção a uma 
luz forte, ! cará com a vista turva e começará a chorar devido à 
beleza da visão.

Paulo pode se sentir enfurecido com o comentário do ro-
mano e Nicolas pode ! car interessado em conseguir as jóias dos 
dois, mas eles só poderão entrar no jogo se Nicolas ainda possuir 
a esmeralda.

Se os PJs já tiverem passado pela Fonte de Siloé, leia o trecho 
a seguir, caso contrário, leia o trecho seguinte a este, marcado 
com o símbolo ©.

Aguarde as respostas e assim que citarem a sua busca por Jesus, 
leia o trecho abaixo.

Espere a reação dos PJs. Se não devolverem a jóia, serão 
expulsos da praça dos ciganos. Se devolverem, leia o trecho 
seguinte.

© Se os PJs não tiverem passado na Fonte de Siloé, leia o trecho 
abaixo.

Aguarde as respostas e assim que citarem a busca por Jesus, leia 
o trecho abaixo.

Quando retornarem da fonte, leia o trecho abaixo.

“Vocês são mais um grupo que deseja ver esse Mestre de Nazaré.” 
– ele diz. “Jesus e seus discípulos seguiram para Cafarnaum, onde 
passarão alguns dias na casa do pescador Simão Pedro.”

Vocês vêem um grupo de homens e mulheres bem-vestidos, 
dançando em torno de uma fogueira com uma música animada. 
Uma bela moça se aproxima de vocês e diz: Oi, meu nome é 
Xantara, e eu posso ver seu futuro
em sua mão, se você quiser. Marcos percebe que está ocorrendo 
um jogo de arremesso de punhais na parte de trás da praça. Um 
cidadão romano e um cigano, aparentemente, se divertem em 
um jogo de aposta, arremessando adagas contra um alvo. O 
homem romano ergue o dedo para o cigano e lhe diz: “Em terra 
alguma de Israel você verá alguém com melhor pontaria do que 
um especialista como eu. Aqui na Galiléia e na Judéia é fácil 
ganhar desses judeus que mal sabem empunhar uma espada. Eu 
aumento a aposta! Quem ganhar leva uma jóia do outro e eu of-
ereço esse cordão de ouro e rubi!”. O cigano entra em sua tenda 
para pegar uma jóia para a aposta. Nicolas e Paulo percebem que 
um homem está olhando fi xamente para vocês.

O homem informa a vocês que há um festejo no teatro da vila, 
com música e poesia. Ele afi rma que Jesus está lá com seus dis-
cípulos. Dizendo isso ele se retira para dentro de sua tenda.

Vocês se aproximam da casa e ao baterem à porta, são recebidos 
por um velho homem, trajando uma túnica simples, porém de rica 
beleza. O homem pergunta quem são vocês e o que querem.

O homem caminha na direção de vocês e diz: “Meu nome é 
Iago. Quem são vocês, judeus? Nunca os vi por essas terras. O 
que fazem aqui na festa de meu povo?”

O homem diz: “Vocês vão atrás de Jesus de Nazaré, aquele o qual 
os Judeus chamam de Messias? Ele prega a união entre os povos 
e admite que as leis de Moisés devem ser seguidas. Se é assim, eu 
digo para me devolverem minha jóia. Sei que vocês a possuem.”

O homem caminha na direção de vocês e diz: “Meu nome é 
Iago. Quem são vocês, judeus? Nunca os vi por essas terras. O 
que fazem aqui na festa de meu povo?

Querem saber de Jesus? – diz o homem – Pois tragam minha 
jóia que perdi na Fonte de Siloé. Se me trouxerem ela, direi 
como podem achar Jesus, o seu Messias.

Vocês entregam a jóia na mão de Iago e ele, sorrindo, diz que não 
sabe nada sobre Jesus e dá uma gargalhada. Enquanto se retira 
para dentro de sua tenda, Iago diz que talvez vocês descubram 
alguma coisa sobre Jesus no festival de música e poesia que está 
ocorrendo no teatro da vila.
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Jogo de Pontaria
Se Paulo quiser participar da aposta no jogo de arremesso 

de adaga, o Mestre deve exigir que ele realize 2 testes de FÍSICO 
e SOME os dois resultados, para obter um total de precisão dos 
dois arremessos.

O Mestre deve realizar os testes SECRETAMENTE pelo ro-
mano e pelo cigano.

FÍSICO DO ROMANO: 3

FÍSICO DO CIGANO: 4

Quem obtiver a maior soma, será o ganhador. Se Paulo gan-
har, informe que os outros dois homens ! cam furiosos.

E2. Multiplicação dos Pães

O sol está nascendo. A tempestade se dissipa e o azul do 
céu já pode ser visto entre as nuvens brancas. O vento é calmo.

Se os PJs quiserem falar com a mulher, chamada Iermut desco-
brirão que ela, uma politeísta por tradição, porém credora no 
Messias do Deus único, deseja entregar sua ! lha à cura de Jesus.

Se um PJ ! zer uma prece pela criança deverá fazer um teste 
de MORAL (9). Após a prece duas coisas ocorrerão:

- um marinheiro grita por ter achado uma vela reserva no fundo 
do barco;

- a criança pára de chorar e quando chegarem em Betsaida, as 
manchas no corpo dela terão quase sumido.

Se os PJs não ! zerem a prece a criança sofre e range os 
dentes e os marinheiros só terminam de costurar a vela na tarde 
do dia seguinte.

Chegada em Betsaida

Na Praia
Se os PJs se aproximarem poderão perceber um homem com o 
cesto cheio de pães, catando os últimos pedaços daquelas pes-
soas já saciadas. Esse homem é Lamec, um dos seguidores de 
Jesus e recebeu a tarefa de levar a

sobra de pães e peixes para a caverna dos leprosos. Lamec pode 
narrar para os PJs o que houve na praia, dizendo que Jesus 
transformou poucos pães e alguns peixes em centenas deles, 
alimentando toda a multidão.

Na Caverna dos Leprosos

Mediunidade na caverna

(13) É possível ver uma verdadeira falange de espíritos sobre na 
entrada da caverna, cantando uma canção divina e há diversos 
espíritos inferiores tentando se aproximar, mas não conseguem.

(7) É possível ver uma aura alaranjada em torno dos cestos de 
pães e peixes.

(4) Uma energia sublime invade toda a área em torno da caverna, 
trazendo bem-estar e vigor.

Mediunidade no zelote

(10) É possível ver que o homem está mal acompanhado. Atrás 
dele há uma legião de espíritos negros vestindo armaduras e 
lanças.

(7) A energia em torno deste homem é pesada.

Qualquer PJ que quiser ajudar Lamec, sentirá um breve 
estado de transe por alguns segundos e terá uma visão sublime 
de uma fonte de luz divina e se sentirá saciado de fome e sede e 
restabelecido como se tivesse descansado por horas.

Casa do Ourives
Os PJs podem entregar as jóias de Barrabás e perguntarem quan-
to valem. O ouríves pergunta sobre a orígem das jóias e decide 
pagar uma quantia inferior.

ATENÇÃO Paulo sabe muito bem o valor da jóia e pode contra-
argumentar.

Hospedaria 
Há pessoas comendo e bebendo, sentadas em tapetes e muita 
música no ambiente.

Marcos pode ouvir em grego: “Esse Jesus é sempre seguido por 
multidões e, às vezes, vejo fariseus o acompanhando e testando-o 
com perguntas maliciosas.

Casa do Fariseu
Se os PJs comentarem com o fariseu que estão atrás de Jesus, ele 
os expulsará, ameaçando-os com palavras fortes e ordenando 
aos servos que os coloquem para fora.

Se os PJs já tiverem ido à caverna dos leprosos, o fariseu também 
os acusará de imundos e leprosos.

Casa do Pastor 
Felipe, o pastor, ouviu, na praia, que os PJs estão atrás de Jesus e 
os viu indo ao vale dos leprosos.

Ele pode informar que Jesus foi à casa de Pedro, em Cafarnaum e 
lá ! cará por alguns dias.

Avance para o momento FINAL

A viagem pelo belo lago de Genezaré se inicia com a chegada de 
uma tempestade. Ondas grandes sacodem o barco e as pessoas, 
assustadas, buscam se segurar no que vêem à disposição. A vela 
do barco rasga com o vento. O dono do barco tenta pegar a 
vela para costurá-la. Vocês percebem os gritos de um neném no 
colo de uma egípcia. Aparentemente a criança é recém-nascida 
e possui manchas por todo o corpo.

O barco aporta em uma pequena plataforma de pedra e as pes-
soas começam a sair, lentamente. Vocês conseguem avistar uma 
pequena multidão na praia próxima ao porto. Alguns gritam 
“Messias! Milagre”. Parece que há um homem com um grande 
jarro, catando algumas coisas pelo chão.

Vocês se aproximam lentamente da caverna e Lamec e outros 
homens abnegados se aproximam mais dos doentes entregando-
lhes o restante dos pães e peixes.
Um zelote se aproxima e grita para a multidão que o Messias 
está em sua casa e convida a todos para irem ter com ele.
Vocês olham para os leprosos e percebem que alguns deles, ao 
comerem os alimentos, vão perdendo lentamente as chagas em 
seus corpos.
Há um grupo de doentes, mais no interior da caverna, gritando 
que a comida do Nazareno é profana.
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Casa do Zelote
ATENÇÃO MESTRE: Não cite o nome Jesus, pois Natan tentará 
enganar os PJs.

Natan enviará um servo para vigiar os PJs.

De Volta à Casa de Natan

Se os PJs perguntarem sobre Jesus, Barrabás dirá que Jesus 
de Nazaré está na hospedaria gastando o dinheiro do povo. Ele 
tentará fazer com que os PJs desistam de Jesus.

Paulo se sente tentado pela luta armada.

E3. O Semeador 

O sol está nascendo. A tempestade se dissipa e o azul do 
céu já pode ser visto entre as nuvens brancas. O vento é calmo.

Nicolas pode iniciar a briga se for pego roubando alguém.

Se os PJs ! zerem uma prece, o barco dará um forte tranco e todos 
cairão no chão. Isso acabará com a confusão.

Um ferreiro se machucará no meio da confusão. Seu nome 
é Eliaquim.

Chegada em Betsaida

Paulo pode ajudar.

Estrebaria 

Mestre, informe ao jogador INTELIGÊNCIA de Marcos que 
ele já foi servo de João, um publicano de Betsaida.

O centurião pergunta a Marcos o nome de seu senhor e 
ordena que ele se apresente a João.

Casa do Publicano
João diz ao centurião que realmente libertou Marcos e ! ca feliz 
de revê-lo, pois Marcos era como um ! lho.

João pode informar a Marcos que os PJs podem descobrir algo 
sobre Jesus no palácio romano.

Palácio Romano
Os PJs poderão ouvir no meio das conversas que Jesus era segui-
do por pessoas preguiçosas e por pessoas simples como Estevão, 
o agricultor.

Banhos Públicos
Somente Marcos pode entrar e mesmo assim não há nada a não 
ser homens falando de futilidades ou relaxando.

Casa do Agricultor

Estevão con! rma a informação de que esteve com Jesus 
em Betsaida. Seu ! lho Elias ao ver o pai falando sobre Jesus se 
intromete de forma rude na conversa e questiona os PJs: “O que 
vocês pensam de Jesus?” Elias humilha seu pai dizendo que ele 
perde tempo com Jesus.

Estevão e os PJs podem confortá-lo. Em agradecimento 
Estevão informa que o carpinteiro de Betsaida é avó de André, 
um dos discípulos de Jesus. Ele diz ser provável conseguir alguma 
informação lá.

Carpinteiro

(9) Há uma aura azul em torno dos remos e André possui 
dois anjos ao seu lado.

Natan, o zelote recebe vocês em sua casa e pergunta de onde vêm 
e se desejam ver o Messias. Para vê-lo, ele diz, vocês precisam 
fazer um favor. Precisam levar esta pequena bolsa de jóias ao 
ouríves. Tenham cuidado, pois este dinheiro será usado para 
erguer o templo do Messias, o local sagrado em Nazaré.

Vocês adentram a casa de Natan e ele os leva até um homem 
de aparência medonha. O homem pergunta a Natan quem são 
vocês e Natan responde, dizendo: “Messias Barrabás, estes foram 
trocar suas jóias para erguer o teu templo.”
Barrabás olha para vocês e agradece com um sorriso nos lábios.

A viagem pelo belo lago de Genezaré se inicia com a chegada de 
uma tempestade. Ondas grandes sacodem o barco e as pessoas, 
assustadas, buscam se segurar no que vêem à disposição. Vocês 
estão na parte inferior do barco e 5 homens fazem uma disputa 
de queda de braço, sem se importarem com os saculejos. De 
repente 2 homens se desentendem e partem para a briga. Uma 
verdadeira pancadaria acontece.

O barco aporta em uma pequena plataforma de pedra e as pes-
soas começam a sair, lentamente. Vocês ajudam Eliaquim a sair 
do barco e ele comenta com vocês que precisa forjar 4 ferraduras 
para Enós, o cavalariço, mas não sabe como vai fazer isso estando 
machucado.

Vocês chegam a Enós com as 4 ferraduras prontas. Ele pede que 
agradeçam a Eliaquim pelos seus serviços sempre de qualidade. 
Um centurião entra no local e lembra a Enós que seus 6 cavalos 
precisam estar prontos amanhã.
Ao olhar para Marcos, o centurião fi ca espantado e o acusa de 
fugitivo. Sacando sua espada. o centurião diz que vai levar Mar-
cos de volta para seu senhor.

Ao se aproximarem da casa de Estevão, ele os recebe e pergunta 
o que desejam.

Vocês entram na carpintaria e vêem André conversando com seu 
avô. André pede que ele conserte um par de remos para um barco 
que Jesus usou, pois os remos se quebraram na tempestade.
Há uma pequena multidão na porta da carpintaria. Doentes 
querem falar com André e alguns se desesperam para tocarem 
nos remos abençoados.



André informará aos PJs que Jesus foi à casa de Pedro em 
Cafarnaum.

Avance para o momento FINAL.

FINAL. Casa de Pedro em 
Cafarnaum

Aguarde a resposta dos PJS. 

Neste momento o jogo termina e os jovens assistiram a uma 
esquete que encerrará a aventura.

Na próxima página está o roteiro da esquete que deverá ser apre-
sentada aos jogadores.

Vocês alcançam a cidadela de Cafarnaum logo ao anoitecer. 
Marcos se dirige a um mendigo e este lhe diz onde fi ca a casa 
de Simão Pedro. Vocês correm para lá com um brilho nos olhos 
e, assim que avistam a pequena porta de madeira da casa, per-
cebem também que há pessoas dentro da casa. A alegria toma de 
pronto o coração de cada um e vocês correm. Paulo pede a Jade 
que bata na porta e ela, cheia de luz, dá três batidas ritmadas na 
madeira velha.
Um homem alto e forte abre a porta da casa e pergunta: “Sim? 
O que desejam, jovens?”
É Simão Pedro, o pescador, discípulo do Mestre Jesus.
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Simão olha com carinho para vocês, mas suas palavras soam como 
uma espada, perfurante: “Sinto muito, jovens, mas o Mestre está 
descansando. Ele teve um dia repleto de atividades e muitas pes-
soas quiseram lhe ver. Ele realmente precisa descan...”
Simão Pedro pára subitamente de falar e vocês ouvem uma voz 
melodiosa, uma voz fi rme e carinhosa soar de dentro da casinha: 
“Pedro, deixai que venham até mim, as crianças e jovens. Não 
proíbe aqueles que buscam a luz do Pai de a receberem.”
Simão, percebendo sua atitude extremamente protetora, abre a 
porta de sua casa para vocês.
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Esquete parte " nal do encontro:
O encontro com Jesus

Os quatro jovens batem à porta de Pedro e ele mesmo atende. Os meninos perguntam se o Mestre está e ansiosamente dizem 
que querem falar com ele. Pedro diz que o Mestre descansa, pois está muito exausto devido as suas caminhadas durante o dia .

Jesus responde de dentro da casa: Pedro, deixai vir a mim estes pequenos...

Ele surge com um leve sorriso nos lábios e pergunta: - Agora que nos encontramos, façam a pergunta que tanto desejam....

E os jovens muito emocionados devido a este momento de tanta alegria começam um a um a perguntar:

Jade: Mestre, somente pela religião é possível mudar o mundo?

Jesus : Jade, através da mansa INDULGÊNCIA, vcs serão capazes de compreender e superar as mágoas causadas pelas mentes 
desequilibradas. A honra que tanto defendem não passará de orgulho de quem teme " car em último lugar no mundo, mas eu 
vos digo que com olhar doce, semearão a união fraterna dos povos, caminho de luz para um novo mundo.

Jade: Como ser indulgente Mestre?

Jesus: Em Jerusalém vocês encontraram alguém que parecia estar fora de si, que pedia paciência e mansidão?

Jade surpresa responde: Sim !!!

Jesus: Em verdade vos digo, que ali estava a oportunidade de vivenciar a indulgência.

TODOS SE ENTREOLHAM ADMIRADOS...

Nicolas: Mestre, tenho uma pergunta, dando poder a pessoas sensatas, como eu, o mundo não mudaria?

Jesus:. A luta do homem contra o egoísmo será inútil se continuar ignorando os necessitados que estão escondidos atrás de sua 
imagen. Com a ABNEGAÇÃO o egoísta estilhaça o espelho onde se vê. E ao colocar as suas vontades depois das dos seus irmãos 
irá sentir a verdadeira alegria, a alegria divinal.

Nicolas: Mas como ser abnegado Mestre?

Jesus: Nas estradas da Judéia vocês foram convidados a entregarem algo que mais tarde lhes faltaria?

Nicolas: Sim !!!

Jesus: Em verdade vos digo, que ali vocês encontraram a chance de negarem a si mesmos.

Marcos: Mestre, a liberdade total não é o caminho para o mundo novo ?

Jesus: Muitos ainda percorrem caminhos sem rumo, sem ao menos terem um objetivo em suas vidas. O medo de escolher entre 
uma in" nidade de alternativas os faz paralisar. Mas na dedicação a um a causa divina, o coração do homem se asserena e o 
DEVOTAMENTO ao trabalho no Bem, permite que realize a parte que lhe cabe na criação e isto o fortalece em Deus.

Marcos: Mas como ser devotado Mestre?

Jesus: Na Samaria vocês tiveram de decidir entre ajudar ou não um amigo???

Marcos: Sim Mestre !!!!

Jesus: Em verdade vos digo, que ali vocês puderam escolher se se dedicariam ao próximo.

Paulo: Expulsar com as espadas e ! echas os romanos não é o método para mudar o mundo?

Jesus: A alegria arrebata o homem que se dedica à felicidade do seu irmão. Quando se aproxima do necessitado, ele abre seu 
coração sem medos, sem exigências, sem esperar nada em troca. Larga é a porta do egoísmo, mas sublime é o caminho daquele 
que ultrapassa a janela da caridade. O mundo novo é o Mundo de Amor e a CARIDADE é a ação verdadeira de amar.

Paulo: Mas como ser caridoso Mestre??

Jesus: Na Galiléia a vocês foi requisitado auxiliar alguém que necessitava de ajuda?

Paulo: Sim !!!!

Jesus: Em verdade vos digo, que ali estava o caminho para a verdadeira caridade.

Jesus com um sorriso fraterno em seus lábios olhando com muito amor para aqueles jovens tão corajosos ali presentes. Dá uma 
volta em torno deles. Fecha os olhos e levantando a fronte para o alto diz: A mudança do mundo meus queridos guarda em si o 
doce e simples olhar de uma criança. Que atenta observa a todos, tentando distinguir o que é bom ou não para si. Vocês " zeram 
escolhas nesta pequena aventura, tiveram diferentes oportunidades de realizar o BEM, de sentir o bem. Como crianças olharam 
e experimentaram o mundo e ao contato com o próximo praticaram a Lei de Amor, sentiram algo diferente; sentiram Deus. Isto 
provoca o desejo de mudança, pois não há nada que não mude ao contato com o amor. Ao se esforçarem para cultivar os bons 
sentimentos e se ao se dedicarem a fazer ao outro o que esperam que eles vos façam, vcs despertarão para o início da Nova Era. 
A mudança do mundo então minhas queridas crianças, terá início com uma mudança que começa dentro de cada um, basta vcs 
quererem, vcs deixarem ser tocados pelo amor de Deus, envolverem seus pensamentos nos ensinamentos do Pai e praticarem o 
Bem ao próximo. Em verdade vos digo que, bem aventurados os que têm puro o coração, como as crianças, pois verão a Deus.
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