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O objetivo do jogo é retratar bruxas de diferentes origens unidas num mesmo coven, com o
mesmo objetivo de lutar para salvar o mundo de qualquer ameaça ao Mundo Místico.
Independente da era na qual a história se passará, existe um mundo místico que interage e
influencia o rumo do Mundo dos Homens. Magia, criaturas místicas com todo o tipo de intenções,
pessoas más tentando romper o véu que separa estes mundos, tudo isso pode aparecer numa
partida de Pacto.
Sem elas, os dois mundos caem. Sem a ajuda umas das outras, elas caem. Proteger umas às
outras é essencial, mesmo quando a bruxa ao seu lado busca coisas e valores diferentes dos seus.
Sobre Bruxas
A magia é algo inerentemente feminino e, portanto, todas as personagens serão Bruxas.
Existem homens com poderes? Bem, certamente existem aqueles que tentam emular a magia por
outros meios místicos, ou até mesmo usurpar o dom que o universo lhes recusou, mas isso não os
transforma em bruxos. Isso não quer dizer que eles deixem de ser uma ameaça, Inquisição está aí e
não nos deixa esquecer…
É importante esclarecer que isso não é uma imposição binária. Mulheres transsexuais
podem ser bruxas e é isso aí, T
 he Invisibles que o diga.
Sobre os Mundos
A expressão “Mundo Mágico” se refere a todo o contexto da existência da magia neste
mundo que habitamos. Ela permeia a história do nosso mundo de jeitos que nem imaginamos,
batalhas atrozes são travadas sem que qualquer humano comum perceba, e a maioria das questões
cotidianas do Mundo Mágico é tratada como superstição no Mundo dos Homens.

Mesmo sendo radicalmente diferentes, estes mundos não são duas coisas completamente
separadas. Há um véu frágil separando os dois, e quem está disposto a olhar através dele pode ver o
outro lado, ainda que não esteja preparado para as consequências.
Do que eu preciso para jogar?
Para jogar Pacto, você precisará de um baralho completo (56 cartas) e dos arcanos maiores
do tarô (24 cartas). O baralho comum servirá para vocês descobrirem quando uma ação dá certo
ou não, e quando a história avança; enquanto o de tarô servirá para criar as bruxas que vocês
interpretarão, os desafios a serem enfrentados e algumas reviravoltas durante o jogo.
Você também precisará de um grupo de pessoas, entre três e seis, das quais uma será o
Mestre ou a Mestra de Jogo. Esta pessoa usará as cartas para apresentar o mundo e os desafios às
demais, que interpretarão as bruxas.
Baralhos comuns são fáceis de encontrar, e os de tarô estão disponíveis em diversas lojas de
artigos religiosos por preços variados, mas a ideia é incluir um baralho completo para impressão,
personalizado até certo ponto.
Criação da Ameaça
Pacto é um jogo de one-shots. Isso quer dizer que você começará e terminará o jogo no
mesmo encontro. Por isso, antes de criar as aventuras, o grupo deve determinar como será o mundo
no qual jogarão. Em qual época o jogo se passa? Em que país? Quão explícito é o Mundo Mágico
para o Mundo dos Homens? Quão numeroso ou poderoso é o coven? As únicas constantes são a
existência das Bruxas e de um Mundo Mágico, mas todos os outros aspectos podem variar.
Feito isso, o mestre deve sacar as três cartas do baralho de tarô e revelá-las para as bruxas,
sendo que uma delas será determinada pelo dia da semana em que vocês estão jogando, como
mostrado logo abaixo. Vocês interpretarão a simbologia destas cartas para determinar qual será a
Ameaça a ser detida, e é importante que todos estejam confortáveis com os temas abordados. Caso
alguma carta não se encaixe de jeito nenhum na imaginação do grupo, saque outra para substituí-la
ou devolva todas ao baralho, embaralhe e saque novamente.
O dia da semana que vocês escolheram para jogar também é importante. Há uma relação de
cartas para cada dia da semana, o mestre deve separá-las das demais, dispô-las viradas para baixo e
deixar que as bruxas escolham uma (e somente uma) para compor a ameaça. Se sobrarem cartas

deste grupo específico, deixe elas de lado até definir a ameaça, e devolva ao baralho quando para a
próxima etapa.
Quando terminarem de criar a Ameaça, deixem as cartas na ordem que for mais apropriada
para narrar o que está acontecendo, geralmente surgirá uma estrutura de Quem-O Quê-Como, mas
isso pode variar.
Exemplo: é sexta-feira e o grupo se reúne. Os arcanos apropriados para este dia são A
Imperatriz, O Mestre e A Justiça. O mestre separa estas cartas e as dispõe na mesa, espera que as
bruxas escolham uma, e saca outras duas cartas do baralho de tarô.
As três cartas que comporão a Ameaça são A Justiça, A Estrela e A Morte. Depois de conversar
um pouco, uma das bruxas sugere que seria interessante se A Estrela representasse um líder religioso
com algum apelo de massa e, provavelmente, um programa de TV, pregando linchamentos (A
Morte) dos cidadãos de bem às pessoas envolvidas com as artes e a simbologia das trevas.
Secretamente, ele pertence a uma seita de caçadores de bruxas que prega o “equilíbrio”, o extermínio
da “ameaça mágica” (A Justiça).
“Já quero matar este escroto!”
Elas concordam e começam a criar suas personagens.

Dia

Domingo

Segunda
(Lua)

(Marte)

(Mercúrio)

Quarta

Quinta
(Júpiter)

(Vênus)

(Saturno)

Arcanos

A Força

O Carro

O Imperador

O Mago

A Imperatriz

O Diabo

O Sol

A Lua

A Torre

Os Amantes

A Roda da
Fortuna

O Mestre

O Mundo

(Sol)

Terça

O Eremita

A
Temperança

Sexta

Sábado

A Justiça

Obs.: os arcanos maiores são numericamente limitados e, dependendo de quantas pessoas
estiverem jogando com você, pode ser interessante guardar algumas cartas para a criação de
personagens. A decisão é do grupo, mas deve ser tomada antes de revelar a primeira carta.
Criação de Personagens
Cada bruxa saca três cartas do baralho de tarô sem olhar, e cada carta deverá compor uma
esfera de quem ela é (relaxe e deixe o destino agir). As cartas não precisam ser usadas na ordem do
saque, então você pode organizá-las como fizer mais sentido, mas ao fim do saque, você precisará

ter uma carta definindo sua Personalidade, uma definindo seu Poder e outra definindo sua Busca.
Estas cartas ficam à sua frente e são sua “ficha de personagem”.
O signo do zodíaco de cada bruxa à mesa influenciará uma de suas cartas. Separe as cartas
para os signos apropriados, deixe que as Bruxas escolham uma (também sem ver) e embaralhe as
que não forem escolhidas ao baralho principal.
Por fim, escolha um nome para sua bruxa. Pode ser legal escrevê-lo num papel e colocá-lo
sobre suas cartas.
Exemplo: André nasceu em agosto, signo de Leão. O mestre separa O Sol e A Força e pede para
que André escolha uma delas. Então, André saca mais duas cartas e vira todas as que escolheu,
revelando O Sol, A Riqueza e O Mundo.
Ele decide que sua bruxa será uma pessoa sem rumo que já fez de tudo aqui e ali antes de
descobrir seus dons mágicos (Personalidade: O Mundo), seus poderes estarão ligados à piromancia
(Poder: O Sol) e seu objetivo é não passar mais perrengues por causa de grana (Busca: A Riqueza).
Por fim, um nome, sua bruxa se chamará Patrícia.

Signo

Arcanos

Aquário (Urano)

A Estrela - O Louco

Peixes (Netuno)

O Enforcado - A Lua - O Louco

Áries (Marte)

O Imperador - A Torre

Touro (Vênus)

A Imperatriz - O Mestre - A Justiça

Gêmeos (Mercúrio)

O Mago - Os Amantes - O Eremita

Câncer (Lua)

O Carro - A Lua

Leão (Sol)

A Força - O Sol

Virgem (Mercúrio)

O Mago - Os Amantes - O Eremita

Libra (Vênus)

A Imperatriz - O Mestre - A Justiça

Escorpião (Plutão)

A Morte - O Juízo

Sagitário (Júpiter)

A Roda da Fortuna - A Temperança

Capricórnio (Saturno)

O Diabo - O Mundo

Obs.: se houver mais que uma pessoa do mesmo signo, a mais velha escolhe a primeira carta. Se não
houver cartas o bastante para todas as pessoas do mesmo signo, pegue as três aleatoriamente, mas
comece o jogo com um Ás na mão.
Ações
Normalmente o mestre apresentará uma situação que exige algum tipo de resposta das
bruxas. Quando uma bruxa age, ela saca uma carta do baralho comum e, dependendo da carta que
tirar, descobre se conseguiu ou não o efeito desejado, se há ou não complicações e se alguém se
machuca, como faria em um RPG convencional rolando um dado. Uma carta de valor 8 ou maior
é um sucesso, e a ação ocorre como esperado. Uma carta entre 4 e 7 é um sucesso parcial, então a ação
ocorre, mas algo ruim acontece para complicar a situação da bruxa. Uma carta de valor 3 ou menor
é uma falha, a ação vai mal ou nem mesmo ocorre, algo ruim acontece.

Valor

Resultado

8+

Sucesso

4-7

Sucesso Parcial

3-

Falha

As cartas A, J, K e Q também tem valores numéricos e significam algo, mas também tem
efeitos especiais. Um A tem valor 1 e é uma falha, mas dá a uma bruxa o poder de proteger suas
companheiras quando tiverem um alvo nas costas, ou de abrir uma brecha para combaterem a
Ameaça. Quem saca um A mantém a carta até o momento de usá-la, mas nenhuma bruxa pode ter
mais que um A. Esta carta não pode ser usada para proteger a si própria.
Quando usar esta carta para proteger alguém, a bruxa deve narrar algo profundo e
significativo que tenha em comum com a bruxa protegida. Se for necessário, conversem
rapidamente e proponham coisas, a última palavra é de vocês, mas precisa haver consenso. Algo
surgirá, ou vocês não lutariam lado a lado.
Quando usar esta carta para criar uma oportunidade, a bruxa deve narrar um sacrifício
pessoal significativo. O próximo sucesso narrativamente adequado da mesa poderá ser uma Vitória
contra a Ameaça.

Um J tem valor 11 e é um sucesso, mas coloca um alvo na bruxa que saca a carta. Em sua
próxima falha ou sucesso parcial, caso a mesa julgue ser narrativamente adequado, esta bruxa pode
ser ferida e perder uma de suas cartas.
Um K tem valor 12 e também é um sucesso, mas implica num ferimento imediato e direto
à bruxa que a sacou. Caso seja necessário, o mestre pode causar uma reviravolta na narrativa para
que o ferimento se torne plausível.
Um Q tem valor 13 e é um sucesso. Além disso, representa uma Vitória contra a Ameaça
assim que for narrativamente adequado.
Um Coringa não tem valor algum, mas representa uma reviravolta na narrativa. O mestre
saca uma carta do baralho de tarô que pode se tornar parte da Ameaça ou uma vantagem para as
bruxas. A carta é mantida em segredo até ser relevante para o jogo, quando ela passa a compor a
mesa de um jeito ou de outro.
Uma Ameaça não pode ter mais que três cartas, caso nenhuma carta tenha sido retirada de
jogo, o mestre pode substituir aquela que julgar apropriada. Caso contrário, a nova carta
simplesmente fortalecerá a Ameaça, um duro golpe contra as bruxas, a ser usado com cautela.

Carta

Valor

Efeitos

A

1

● Falha;
● Defende alguma
bruxa ou;
● Cria uma
oportunidade de
Vitória para o grupo.

J

11

● Sucesso;
● Põe a bruxa em risco.

K

12

● Sucesso;
● Ferimento imediato
para a bruxa.

Q

13

● Sucesso;
● Vitória contra a
Ameaça.

Coringa

-

● Mestre saca do
baralho de tarô.

As ações não precisam ter uma ordem definida, sigam o fluxo narrativo de sua mesa. Se
julgarem necessário, a bruxa que agiu indica quem age a seguir até que todos à mesa tenham agido
uma vez.
Se as cartas do baralho comum acabarem, aplique o efeito do Coringa, embaralhe as cartas
usadas e prossiga com o jogo.
Ferimentos e Vitórias
Os riscos sempre são altos quando se enfrenta o que uma bruxa enfrenta. Ferir-se é mais
que sofrer um arranhão, é perder parte do que te torna você. Quando alguma situação causa
ferimentos à bruxa (J+falha ou sucesso parcial; K), o mestre e a bruxa decidem qual das cartas será
virada. Isso representará sérias consequências para ela, talvez seus poderem falhem ou saiam do
controle, talvez sua vontade fique abalada para sempre.
Se as três cartas forem virada, já era, esta bruxa está morta e não há nada que se possa fazer
sem alterar irremediavelmente o tecido da realidade.
Por outro lado, as Vitórias árduas geram frutos duradouros. Quando as bruxas
conquistarem uma Vitória (A+sucesso; Q), as bruxas e o mestre escolhem qual das cartas de Ameaça
será virada e, portanto, deixará de se manifestar neste mundo.
Quando pensamos numa bruxa, fica mais difícil definir qual é sua carta principal, já que
isso pode variar de bruxa para bruxa. Diálogo e consenso são a chave para todos se divertirem à
mesa.
Exemplo: as bruxas decidem que o primeiro passo é desarticular os linchamentos para salvar
as vidas de quem está na mira dos fanáticos.
Patrícia: Eu crio fogo fechando a rua em que a marcha está acontecendo, depois começo a
jogar labaredas para cima, só pra espantar quem ainda está por ali (saca uma carta). Rainha! Que
sorte!
Mestre: Boa! Logo de cara vocês já conseguiram desarticular uma parte da Ameaça. Que tal
A Morte? A Multidão não vai matar ninguém por enquanto, mas o discurso violento ainda está ali…
Patrícia: Faz sentido, Rafa, sua vez de agir.
Rafaela: Ok, vamos lá… O meu poder vem d’A Lua, certo? Eu quero usar a noite para
esconder nós três, assim podemos nos esgueirar até a casa desse maluco e dar um susto nele (saca uma

carta). Oh, oh, tirei um A. Pelo menos vou poder livrar uma de vocês do perigo, certo? Mestre, o que
acontece?
Fim de Jogo
O jogo termina quando a Ameaça ou as Bruxas perderem todas as suas cartas. Conversem
sobre as coisas legais que aconteceram, certifiquem-se de que todo mundo está bem e comemorem
o trabalho bem feito.

