APRESENTAÇÃO DE PROJETO

IMAGINE
Imagine que você descobriu algo muito legal.
Algo que lhe encantou, lhe inspirou, transformou sua
vida. Agora, pensando nas pessoas que você ama,
nos amigos mais queridos, nas pessoas próximas a
você, qual é o seu desejo, já que você tem acesso a
algo que eles ainda não têm?

Local de compartilhar o pão, mas também histórias,
conselhos, sorrisos, lágrimas, e diversão, por que
não?
ACREDITAMOS QUE AO REDOR DA MESA,
PODEMOS COMPARTILHAR
O QUE TEMOS DE MAIS PRECIOSO.

COMPARTILHAR.
Nós seres humanos temos uma necessidade especial
de não só vivenciar experiências marcantes, como
também as dividir com outras pessoas. Reflexo de
uma centelha divina dentro de nós que deseja
eternizar momentos bons, o que só é possível quando
conseguimos compartilhá-los com outros.
Então, um lugar favorável para compartilharmos
nossas experiências é uma peça doméstica bem
simples de nossas vidas, muitas vezes ignorada em
sua importância nos nossos dias, especialmente neste
mundo digitalizado que vivemos: A MESA.

Desejamos resgatar o valor da mesa como elemento
central da vida humana, desde dentro de nossas
casas, até em locais públicos, salas de reunião,
escolas, universidades, e todos os lugares onde
houver mesas para estarmos com outras pessoas.
Assim, nos empenhamos em criar oportunidades à
mesa, através de jogos de tabuleiro, para que mais
pessoas possam compartilhar mutuamente as coisas
legais que descobrem, ao longo de suas vidas.
Puxe uma cadeira, sente-se.
A mesa está posta, vamos compartilhar.
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A Mesa e O Trono é um projeto que nasceu em 2019, da ideia de utilizar
jogos de tabuleiros modernos para resgatar o valor de estarmos à mesa,
vivendo momentos significativos e memoráveis que toquem vidas.
Tem como missão principal implantar pelo país estratégias de
transformação de comunidades usando jogos de tabuleiro, através de
igrejas e instituições cristãs.
Nosso foco de trabalho atual tem sido inspirar e capacitar lideranças de
igrejas a incentivarem as pessoas de suas comunidades a estarem à
mesa desfrutando de jogos de tabuleiro, como uma opção divertida e
saudável para famílias terem tempo de qualidade mesmo dentro de
casa, aliviando as tensões do isolamento, trazendo uma interação
criativa ao lar, e criando oportunidades de conversas significativas que
possam ir além da mesa de jogo.
Seu idealizador, Rony Gabriel Fagundes, trabalhava em uma
organização internacional que auxilia igrejas em estratégias esportivas
que conectam pessoas nas suas vizinhanças. Desenvolvendo
treinamentos para estas estratégias, percebeu que os mesmos conceitos
poderiam ser traduzidos e aplicados à sua paixão pessoal de infância: os
jogos de tabuleiro.
A Mesa e O Trono é um projeto sem fins lucrativos, sustentado por
doações dos que acreditam no seu propósito.
(Fora do isolamento nós também realizávamos eventos de jogos e incentivávamos igrejas a
realizarem atividades com jogos de tabuleiro. Por hora, respeitamos o isolamento.)

ONDE ESTAMOS
Nossa base se encontra na baixada santista, na cidade turística de
Praia Grande/SP, em parceria com a Igreja Cristã Evangélica de Praia
Grande (ICEPG), entretanto temos grupos utilizando os conhecimentos
compartilhados por A Mesa e O Trono em cidades como:
São Paulo, Manaus, Fortaleza, Recife, São José dos Campos,
Salvador, e outras.
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QUEM SOMOS
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O QUE FAZEMOS
•
•
•
•
•
•

Ensinamos líderes de juventude em como usar jogos de mesa em suas igrejas;
Treinamos voluntários para monitoria de mesas de jogo e organização de encontros de jogos;
Palestramos sobre o poder dos jogos como ferramenta de unir pessoas e transformar vidas;
Ministramos oficinas utilizando jogos para aprendizado e discussão de temas;
Confeccionamos jogos com sucata ou “Print and Play”, democratizando o acesso a jogos de mesa.
Criamos jogos de mesa (design de jogos);

Andes da pandemia, também organizávamos eventos públicos ou privados promovendo
relacionamentos à mesa, um dos nossos maiores focos de ação.

NOSSOS VALORES
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jogamos para o próximo, não para nós mesmos;
Jogamos com todos que se disponham a jogar conosco;
Jogamos para conhecermos e alcançarmos a simpatia de mais pessoas
Jogamos para ouvir e saber a história de cada pessoa;
Jogamos respeitando todos em sua singularidade, inteligência e capacidades;
Jogamos ensinando e cooperando mais do que buscando vencer;
Jogamos observando oportunidades de compartilhar o que temos de precioso;
Jogamos criando amizades e vínculos para além do jogo;
Jogamos com excelência, glorificando o Trono Eterno e servindo sua Mesa.

NOSSA ESTRATÉGIA
Igrejas são naturalmente celeiros de voluntários. Geralmente há
nelas espaço, cadeiras, mesas e pessoas. Porém notamos que
poucos líderes utilizam jogos como forma de conexão em suas
comunidades. A Mesa e O Trono auxilia estas lideranças a motivarem
seus voluntários, lhes ensinando como fazer isso.
Após oferecermos visão do potencial que os jogos têm, treinamos os
voluntários e os incentivamos a adquirirem seus próprios jogos para
usarem nas atividades, ou a levantarem recursos para adquiri-los.
Em geral estes líderes e voluntários desconhecem jogos de tabuleiro
modernos, e não sabem exatamente quais comprar para suas
atividades. Quando levamos os jogos que temos, os voluntários
ficam encantados com as possibilidades. A resposta é que vários
deles começam a comprar os jogos que demonstramos para
iniciarem suas coleções pessoais, utilizando-os nas atividades que
lideram nas suas comunidades. Também iniciam grupos de jogos em
suas casas e em outras oportunidades. O interesse deles pelo hobby
cresce, à medida que eles percebem o prazer no serviço voluntário e
o propósito maior de estar à mesa jogando com as pessoas.
Consequentemente, os visitantes das atividades também começam a
adquirir jogos, e a experiência da mesa vai sendo compartilhada,
onde pessoas usando jogos se tornam agentes de transformação da
comunidade onde estão inseridas.

QUEM TEMOS
ALCANÇADO
Nosso público se divide em 3 grupos principais, dentro do
território nacional:
•
•
•

FAMÍLIAS (cristãs ou não), em geral com crianças em
fase escolar e pais na faixa etária de 30 a 40 anos;
JOVENS ADULTOS (especialmente cristãos) na faixa
de 20 a 30 anos de idade; e
LÍDERES CRISTÃOS, profissionais que trabalham em
igrejas (pastores, obreiros, líderes de juventudes), em
geral com idade entre 30 e 50 anos de idade.

Crianças
15%

20-29
15%

30-39
22%

Adolescentes
30%

50+
9%

40-49
9%

* dados de atividades organizada em igrejas incentivadas pelo projeto.
Atualizado em FEB/2020.
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Por conta do ambiente que igrejas proporcionam à
comunidade, alcançamos indiretamente pessoas fora desses
grupos, incluindo crianças e senhores com 50+. Normalmente,
essas pessoas têm seu primeiro contato com jogos de
tabuleiro modernos em atividades inspiradas por nosso
projeto.

O IDEALIZADOR
Apaixonado por Jogos de Tabuleiro, Rony Gabriel Fagundes descobriu que é
uma das poucas pessoas no mundo a trabalhar em dedicação integral a
estratégias que levem jogos de tabuleiro para igrejas.
É casado com a Deborah e tem três filhas. Viviam na Inglaterra, mas voltaram
ao Brasil há aproximadamente 7 anos, num convite do diretor de uma
organização internacional que trabalha com esportes no contexto cristão,
chamada Atletas em Ação.
Rony era gerente de Tecnologia da Informação da Embaixada do Brasil em
Londres, e havia trabalhado neste ramo por quase 20 anos. Em seu currículo
havia também trabalhado com informática para grandes bancos brasileiros,
universidades, e empresas de tecnologia. Deborah é secretária executiva,
certificada na língua inglesa pela Universidade de Cambridge, e atuou
secretariando empresários na Inglaterra.
Em março de 2019, Rony montou em sua igreja (ICEPG) o projeto inicial de
A Mesa e O Trono, depois de anos observando e estudando as semelhanças
do uso do esporte nas igrejas do país com as experiências que jogos de
tabuleiro proporcionam. Ambas as atividades são capazes de comunicar ao
coração das pessoas, unir desconhecidos, e proporcionar valores para a vida
em meio a descontração e diversão de um ambiente acolhedor e saudável.

“Coragem não foi termos largado tudo e vindo de Londres para o Brasil servir igrejas, pois Deus
nos deu essa convicção do chamado. Coragem teria sido sermos atrevidos em não obedecer e vir.”
– Rony Fagundes
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DEPOIMENTOS
LAÍSE LIMA
Oficinas Lúdicas / Salvador-BA - www.oficinasludicas.com.br

Dá para sentir o quanto A Mesa e o Trono é mais do que um projeto de Jogos
de Tabuleiro: é uma missão de vida. Quando descobrimos o valor de estar à
mesa, em unidade, nos conectando com outras pessoas, descobrimos o valor
do que é importante e essencial. Agradeço imensamente ao Rony e a esse
inspirador trabalho, que exige abnegação, doação e dedicação. Tenho certeza
do quanto este projeto tem proporcionado alegria para muitas pessoas. É um
trabalho que nos inspira todos os dias!
RAPHAEL SOUSA
Atletas em Ação / Belo Horizonte-MG

Uma das melhores coisas que eu conheci nos últimos anos foi o trabalho de
A Mesa e o Trono. Um trabalho incrível. Através deles descobri os jogos de
tabuleiro modernos. Eu, minha família e amigos temos investido tempo à
mesa nos divertindo e criando relacionamentos, graças a essa nova
descoberta. Melhor ainda que A Mesa e o Trono ensina valores além do
tabuleiro, princípios que podem ser trabalhados antes, durante e depois de
uma ótima rodada de jogos. Muito obrigado!
ISABELA ABREU
Líder de voluntários na
Igreja Batista da Vila Mariana / São Paulo-SP

Conheci A Mesa e O Trono em julho de 2019 numa viagem, e por meio deles,
pude perceber que os jogos de tabuleiro e de cartas vão muito além do Banco
Imobiliário e Uno. Fiquei encantada com a diversidade de jogos que A Mesa e
O Trono me apresentou, e na forma como eles transformam esses jogos num
grande evento. Me divirto muito sendo uma participante do projeto agora, e
inclusive já comecei a adquirir meus próprios jogos. Realmente é um trabalho
incrível que merece um maior reconhecimento.

NOSSOS OBJETIVOS
SERVIR MAIS ENTIDADES COM NOSSO TRABALHO
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Estamos em busca de mais igrejas e entidades cristãs que possam
receber nossa visão e aplicar nossas estratégias, trazendo
transformação às suas comunidades através de jogos de tabuleiro.
SERVIR MAIS EMPRESAS E PESSOAS DA COMUNIDADE BRASILEIRA
DE JOGOS DE TABULEIRO
Nosso trabalho alcança um novo público ainda pouco exposto aos
jogos modernos. Acreditamos que a comunidade de board games
brasileira pode se beneficiar da influência que A Mesa e O Trono
proporciona neste público que alcança, possibilitando maior
penetração dos jogos de tabuleiro na sociedade; mais lares tendo
momentos de jogo; mais negócios crescendo por conta de estarmos
compartilhando pelo país o que temos de mais precioso.
INSPIRAR MAIS VOLUNTÁRIOS E LÍDERES A
APLICAREM NOSSOS CONCEITOS
Desejamos inspirar e capacitar mais pessoas
para que empreguem jogos em suas
comunidades, aproveitando oportunidades que
encontrarem dentro e fora de suas igrejas,
convidando pessoas a conhecerem board games
e vivenciarem momentos de descontração e
amizade ao redor da mesa.
AMPLIAR A REDE DE APOIADORES
FINANCEIROS DO PROJETO
No objetivo de realizar os sonhos que temos, trabalhamos buscando
mais recursos e ações efetivas de sustentabilidade. Uma das formas que
praticamos é desafiando pessoas, empresas e organizações que possam
auxiliar financeiramente A Mesa e O Trono, ajudando-nos a crescer e
sermos cada vez mais relevantes na sociedade.

PARCERIA
Desejamos desenvolver com vocês uma parceria duradoura a
partir deste nosso contato. Queremos lhes servir em seus
objetivos, e será uma honra termos seu apoio em nossos também.

CONTATO
Rony Gabriel L. Fagundes
Email: amesaeotrono@gmail.com
Instagram / Facebook: @amesaeotrono
Fone / Whatsapp / Telegram: +55 13 98121 7086
www.amesaeotrono.com.br
Endereço para Correspondências:
A MESA E O TRONO

A/C Rony Fagundes
Rua Colômbia 665, Ap. 1203
Guilhermina, Praia Grande/SP
CEP 11702-020
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Nos deixe saber como podemos trabalhar juntos!

Foto de uma mesa em uma tabuleiria, jogos não são parte de nosso acervo.

@AMESAEOTRONO

WWW.AMESAEOTRONO.COM.BR

