
Nascido em Tarso, cidade 
da Turquia, Paulo sabia qual 
linguagem utilizar para seu 
apostolado nestes lugares cujas 
belezas são incríveis. Percorra 
os caminhos onde ainda hoje 
ressoam as revolucionárias 
palavras do judeu convertido 
a apóstolo de Cristo. Escolhido 
por Jesus, a pregação de Paulo 
é sempre atual e capaz de 
transformar a vida de qualquer 
coração que se abre a escutá-lo. 
Uma peregrinação marcada por 
belezas naturais, arte, história, 
espiritualidade e lazer através da 
imperdível experiência voando 
em balões na Capadócia.
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1º. Dia: Brasil - Turquia 
No horário indicado, apresentação no aeroporto de 
Guarulhos para iniciar a viagem à Turquia. Refeições 
e noite a bordo.

2º. Dia: Istambul (Turquia)
Chegada em Istambul. Traslado ao hotel. Jantar de 
boas vindas. Acomodação e pernoite. 

3º. Dia: Istambul
Café da manhã. Visita a Santa Sofia: além de ser uma 
das maiores igrejas do mundo é o monumento mais 
emblemático de Istambul, uma das maravilhas arqui-
tetônicas mais apreciadas e bonitas. Visita ao Palácio 
de Topkapi onde os sultões viveram entre 1478 e 1856. 
Topkapi não é uma estrutura única, mas um complexo 
monumental orgânico formado por vários quiosques, 
jardins e áreas distribuídas no bairro do centro his-
tórico da cidade de Istambul, na ponta do Corno de 
Ouro. Visita à Mesquita Azul: admirada por seus seis 
altos minaretes (torre das mesquitas) e cúpulas com 
terraços que se erguem no centro do edifício. Diz-se 
que o arquiteto alcançou seu objetivo, ou seja, “a per-
feição”, com este impressionante trabalho arquitetô-
nico. À tarde, visita ao Hipódromo Romano (época de 
Septímio Severo), lugar onde as quadrigas corriam e 
os circos serviam de diversão aos habitantes de Cons-
tantinopla há mais de mil anos. Visita ao mercado co-
berto, O Grande Bazar. Tempo livre. Almoço durante as 
visitas. Traslado ao hotel, jantar e pernoite. 

4º. Dia: Istambul
Café da manhã e partida para um passeio de dia inteiro. 
Visita à Igreja de San Salvador em Cora, uma das igrejas 
bizantinas com mosaico e interiores frescos. A igreja foi 
convertida no Museu Kariye. Visita à Mesquita Süleyma-
niye, magnífica obra do notável arquiteto Sinan. Visita 
ao Patriarcado Ecumênico Ortodoxo. Almoço. Pela tar-
de, visita ao Bazar Egípcio (Mercado de Especiarias). Em 
seguida, uma visita na rua exclusiva para pedestres de 
Isklal e a possibilidade de assistir à missa na Igreja de 
San Antonio. Retorno ao hotel e acomodação. 

5º. Dia: Istambul - Antioquia - Adana
Café da manhã. Partida para o aeroporto para continu-
ar o voo para Antioquia. Visita à Gruta de São Pedro e 
ao Museu Hatay, que possui uma rica coleção de mo-
saicos romanos. Almoço durante as visitas. Chegada 
ao hotel em Adana. Jantar e acomodação.

6º. Dia: Tarso - Capadócia
Café da manhã. Partida para Tarso, cidade onde São 
Paulo nasceu. Visita à Igreja e ao Poço de São Paulo. 
Almoço. Continuação da viagem à Capadócia, terra 
das Chaminés das Fadas. Chegada e traslado ao hotel, 
jantar e acomodação. 

7º. Dia: Capadócia
Após o café da manhã, passeio de dia inteiro visitan-
do o Museu a Céu Aberto de Göreme, onde é possível 
admirar algumas igrejas construídas nas rochas com 
afrescos no interior; visita a cidade troglodita de Uçhi-
sar, ao Vale de Los Palomares, Pasabag (vale dos mon-
ges), também conhecida como chaminés de fadas na 
forma de fungos; visita a vila de oleiros de Avanos e a 
uma cidade subterrânea com vários níveis de profun-
didade que foi usado pelos primeiros cristãos como 
refúgio contra inimigos durante os séculos VI e VII. 
Volta para o hotel. Almoço durante as visitas. Jantar, 
acomodação e pernoite.

8º. Dia: Capadócia - Konya - Yalvac - 
Pamukkale
Café da manhã. Partida para Konya (Iconium), Capital do 
Grande Império Selyucida visitada por São Paulo e São 
Barnabé em sua primeira jornada missionária. As visitas 
seguem: Antioquia de Psidia (Yalvaç), cidade que tinha 
uma população considerável e uma colônia judaica im-
portante. Paulo deu seu primeiro sermão conhecido na 
sinagoga de Antioquia no dia do Shabat. Chegada em 
Pamukkale: montanha coberta por depósitos calcários 
brancos formando piscinas semi-circulares que ofere-
cem uma paisagem única chamada Cotton Castle. A 
antiga cidade de Hierapolis está localizada neste local. 
Almoço durante as visitas. Jantar e acomodação.

9º. Dia: Pamukkale - Laodicéia - Mileto - 
Kusadasi
Café da manhã em Pamukkale, visita à maior necró-
pole de teatro da Anatólia e a Matriz de São Felipe, 
apóstolo que foi martirizado durante as perseguições 
ordenadas por Domiciano. Visita a Laodicéia, uma 
das cidades que conta as Sete Igrejas da Apocalipse, 
e às ruínas romanas. Continuação para Miletus, reco-
nhecida como uma escola de filosofia onde viviam os 
grandes Thales (pensadores). É também aqui que São 
Paulo faz seu discurso de despedida aos efésios. Al-
moço durante as visitas. Chegada em Kusadası, jantar, 
acomodação e pernoite.

10º. Dia: Kusadasi - Éfeso - Esmirna
Café da manhã. Partida para Éfeso, a cidade antiga 
mais bem preservada da Ásia Menor que durante o 
primeiro e o segundo séculos tinha uma população 
de 250.000 habitantes e monopolizava as riquezas do 
Oriente Médio. Visita ao Templo de Ártemis, uma das 
Sete Maravilhas do mundo antigo, o Templo Adriano, 
os Banhos Romanos, a Biblioteca de Celso, cuja facha-
da está de pé, e o impressionante teatro Odeon com 
capacidade para 24.500 espectadores. Em Éfeso, visita 
também a Igreja da Virgem Maria, onde se realizou o 
Terceiro Concílio Ecumênico em 431. Visita à Casa da 
Virgem Maria, suposta última morada da Mãe de Je-
sus. Almoço durante as visitas. Transfer para Esmirna. 
Chegada ao hotel. Jantar, acomodação e pernoite. 

11º. Dia: Esmirna - Brasil
Após o café da manhã, visita a igreja de São Policarpo. 
Almoço e após um breve passeio panorâmico pela ci-
dade, traslado ao aeroporto de Esmirna para iniciar a 
viagem de volta ao Brasil. 

12º. Dia: Chegada no Brasil no 12º dia de 
viagem.

12 dias / Melhor época: de março a setembro / Missas diárias serão agendadas segundo a exigência do grupo e disponibilidade de horário nas igrejas

Caminhos de São Paulo na Turquia


