
redgoblinrpg.com | rpgista.com.br- 1 -

A beleza é um ideal perseguido 

pelas artes, um fogo que inflama 

os corações das massas e os 

impele a perseverarem, e parte daquilo que 

faz valer a pena enfrentar as dificuldades 

impostas pela vida. Ela pode inspirar a alma 

e nublar a mente. Os deuses que detêm o 

domínio da beleza impelem seus seguido-

res a trabalharem para tornar esse mundo 

um pouco mais parecido com o que ele de-

veria ser e se oporem às forças que buscam 

torná-lo um lugar pior. Confira a tabela de 

Divindades da Beleza para ver alguns seres 

divinos associados a este domínio.

O Domínio da Beleza

Clérigos do Domínio da Beleza são 

encontrados em locais de liderança, auxi-

liando líderes a inspirar as massas à gran-

deza ou vítimas de opressão a se insurgi-

rem contra seus tiranos. Seus clérigos são 

grandes patronos das artes de todos os ti-

pos, o que inclui a magia arcana.

DivinDaDes Da Beleza
Divindade de Exemplo Panteão
Arawai Eberron
Branchala Dragonlance
Corellon Larethian Élfico
Olidammara Greyhawk
Sune Forgotten Realms

Prévia do Vale Nentir

Confira os links acima para mais material
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Magias de Domínio
Característica de 1º nível do Domínio da Beleza

Você adquire magias de domínio nos níveis 

de clérigo listados na tabela de Magias do 

Domínio da Beleza. Confira a característi-

ca de classe Magias de Domínio para ver 

como magias de domínio funcionam.

Magias Do DoMínio Da Beleza
Nível de 

Clérigo Magias
1º Disfarçar-se, Enfeitiçar Pessoas
2º Cativar, Sugestão
3º Padrão Hipnótico, Sinal de Esperança
4º Aura de Pureza, Compulsão
5º Dominar Pessoas, Similaridade

Beleza Reconfortante
Característica de 1º nível do Domínio da Beleza

Sua mera presença é o suficiente para 

emanar esperança e determinação àqueles 

ao seu redor. Quando você completar um 

descanso curto ou longo, até 12 aliados de 

sua escolha ganham pontos de vida tempo-

rários equivalentes ao seu modificador de 

Carisma (mínimo 1).

Afastar o Profanador
Característica de 1º nível do Domínio da Beleza

Você possui a habilidade de afastar aque-

les que buscam te agredir.

Como uma reação, quando uma cria-

tura a até 9 metros que você consiga ver 

lhe cause dano, você pode forçá-la a fazer 

uma salvaguarda de Sabedoria. Em caso 

de falha, ela recebe dano psíquico igual ao 

dano causado. Caso seja bem-sucedida, 

ela receberá metade do dano.

Se a criatura fizer múltiplos ataques, 

selecione um para determinar o dano cau-

sado. Se ela tiver usado algum efeito para 

danificar múltiplos alvos, escolha o dano 

causado a um único alvo.

Uma vez que tenha usado essa ca-

racterística, você não pode usá-la nova-

mente até ter completado um descanso 

curto ou longo.
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Canalizar Divindade: Beleza 
Pacificadora
Característica de 2º nível do Domínio da Beleza

Você pode Canalizar Divindade para apa-

gar as chamas da violência.

Como uma ação, você pode forçar to-

das as criaturas a 30 metros de você a fazer 

uma salvaguarda de Carisma. Cada criatu-

ra que falhar a salvaguarda estará enfeiti-

çada pelas outras criaturas que também te-

nham falhado. Esse benefício dura por uma 

hora. Enquanto estiverem enfeitiçadas por 

esta característica, as criaturas considera-

rão as demais criaturas enfeitiçadas como 

sua aliadas. Elas lutarão para defendê-las 

de quaisquer atacantes.

Enquanto este efeito durar, sem que 

haja ameaças, as criaturas enfeitiçadas 

irão descansar, conversar entre si, com-

partilhar histórias, criar um banquete co-

munitário usando quaisquer alimentos e 

bebidas que estejam carregando consigo 

e agirão como se todas fossem velhas 

amigas se reencontrando para uma reu-

nião prazeirosa, após terem passado mui-

to tempo separadas.

Conforto Aumentado
Característica de 6º nível do Domínio da Beleza

Os pontos de vida temporários concedidos 

pela característica Beleza Reconfortante 

aumentam para 5 + seu modificador de Ca-

risma (mínimo 1).

Conjuração Poderosa
Característica de 8º nível do Domínio da Beleza

Você adiciona seu modificador de Sabedo-

ria ao dano causado por seus truques de 

clérigo.

Beleza da Alma
Característica de 17º nível do Domínio da Beleza

Você se torna um avatar de beleza so-

brenatural. Seus inimigos têm receio de 

te atacar, temerosos de conspurcar a ma-

ravilha que testemunham diante de si. A 

própria magia é aumentada perante sua 

presença.

Como uma reação, você pode impor 

desvantagem nos ataques de uma cria-

tura contra você ou nas salvaguardas de 

um alvo de suas magias e demais habili-

dades. Esse benefício dura até o final do 

turno atual.
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