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I början: Introducera rollpersonerna 
och deras relationer, visa vad de tror på.
I mitten: Utforska din frågeställning.
I slutet: Besvara frågan och/eller i fråga-
sätt din tro.

Musik: Flavia Coelho: Cidade perdida
Selvagens a procura de lei, Brancoala, Oriente, Projota
Mat: Bönor och ris, churrasco (grillat kött), frukt, pastel, coxinha, pasta, 
pizza
Dryck: Guaraná (läsk), mate (liknar te), cachaça (sprit), caipirinha 
(cocktail), Antarctica (öl)
Områden: Vila Madalena, Mooca, Tatuapé, Liberdade, São Caetano
Vokabulär: Dona—fru, Senhor—Herr, Padre—Fader, Mano—kompis, 
Vagabundo—Skitstövel, Porra—Helvete, Pra caralho—som fan, Meu 
Deus—Herregud, Breja—öl
Namn: João da Silva, Thati Nunes, Leandro Porchat, Lídia Santos
Uttal: r—som i amerikansk engelska, rr—som h, j—som i franska 
«Jean», fi nalt e—som i, ã—nasalt a, di—dji, ç—som s, h—som j

Whinderson Lopes
Tror på: Gud, Den starkes rätt och 
plikt, Sin hustrus godhet
Utforska: Kan Whinderson leva i 
skuggan av sin fru?

Thaís Lopes
Tror på: Rationalitet och skepti-
cism, Sin moders godhet, Människans 
inneboende ruttenhet
Utforska: Vill Thaís hjälpa sin 
moders frigörelse, eller hjälpa henne 
att få vård?

Alessandro Vilanova
Tror på: Gud, Sin fl ocks behov av 
hans beskydd, Sin systers behov av 
hjälp med sina syndiga lustar
Utforska: Försöker Alessandro hjälpa 
sin fl ock eller bara hålla kvar sin makt?

Amadea Vilanova
Tror på: Bruna, Alessandros skad-
liga infl ytande, Behovet av att sprida 
budskapet
Utforska: Tror Amadea verkligen 
på Bilu?

Bruna Albuquerque Lopes
Tror på: Mänsklighetens behov av hjälp, 
Mänsklighetens förtjänst av hjälp, Sin 
makes godhet
Utforska: Är Bruna vid sina sinnes fulla 
bruk?

Bruna Albuquerque Lopes var en deprimerad, rullstolsbun-
den hemmafru, fast i sitt hem i São Paulo, omhändertagen av sin 
arbetande make, och en trogen kyrkobesökare i Igreja da Nova luz 
varje söndag. Sedan kontaktades hon, påstår hon i alla fall, av Bilu, 
en vänlig och vis utomjording som delgav henne ett budskap om 
kärlek mellan varelser och om kunskap om galaxens hemligheter. 
Han läkte även hennes ben, och hon kan nu gå utan hjälp. Hon 
berättade om detta för sin väninna Amadea Vilanova, som tog det 
till sig och har börjat sprida Dona Brunas budskap och hyllar henne 
som en profet. (Amadea är också hemligt förälskad i Bruna.) Detta 

har skapat upprörda känslor hos Amadeas bror Alessandro, tillika 
pastor i församlingen i Nova luz, som känner att hans grepp om 
sin fl ock hotas. Samtidigt känner Whinderson, Brunas make, att 
hans roll som familjens försörjare hotas, samtidigt som han fi nner 
en ny status bland de få trogna som Profetens make. Deras dotter, 
Thaís Lopes, studerar på universitet men bor fortfarande hemma 
hos sina föräldrar. Hon är orolig för att hennes mor har drabbats 
av en psykos, samtidigt som hon är glad att se hennes nyfunna 
styrka och frihet från fadern som Thaís aldrig tyckt om.

Uma profeta paulista


