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–Luis von Ahn, Carnegie Mellon University

“Uma criança desta nova geração irá jogar uma média de 10,000 
horas de jogos digitais até os 21 anos.” 



–Jane McGonigal, PhD.

“Até o final desta décade teremos 1.5 bilhões de jogadores inter-
conectados no mundo.” 



–McDaniel, Fiore & Nicholson.

“O jogo é a forma mais poderosa de se contar uma história.” 



–UK Game Research

“82% dos lares no Reino Unido tem jogadores ativos em uma 
média de 22 horas por semana.” 



10,000 hours 
jogando? Então o 
que esta geração 
tem de melhor?

Eles querem fazer parte de uma 
história Épica 
Eles tem esperança de que tudo é 
possível 
Eles querem mudar o mundo



O Que? Jogos?
• Como podemos ignorar uma 

geração que quer fazer parte de 
uma história épica? 

• Como poderíamos falhar em usar o 
meio mais poderoso de contar uma 
história quando fomos chamados 
exatamente para contar a única 
história verdadeiramente digna de 
ser contada?



Jogos Sagrados
Jogos que foram dedicados a contar a única história que 

verdadeiramente precisa ser contada.







120 countries
23,338 players
955,545 min of interaction with 
biblical narrative







Heroes Events
Teams immersed in the Biblical Narrative

Ready by 

Jun 2014



Heroes for Android
Thanks to the GC Youth Department and Global Software  

sponsorship contracts are being signed this week.  

Ready by 

July 2014



The Game & Evangelism
Geo-sensitive push notifications

Ready by 

Oct 2015













Pray for three friends1

Hang out with them2

Invite them to weekly series3

Join Bible Academy with them4

5 Walk in the waters with them





wimbledon international 
adventist church

first heroes series
Visitors:

goal was 30. reality was 135
heroes academy subscriptions:  

goal was 7. reality was 38



Elohim



Adam & Eve



Abraham



Moses



Elijah



Jesus



John



–The Heroes Team

“If our ultimate calling is to the share the Bible with others, why do 
we invest so little effort in that?  

What would the best Bible Study experience look like?” 



Priscilla: Firestarter
A new kind of disciple




