
Terra Santa, Palestina e 
Israel, lugar de contrastes 
onde uma luz potente, que 
surgiu há mais de dois mil 
anos, ainda hoje expande 
seus raios de esperança e 
beleza trazendo sentido 
à vida humana. Um lugar 
privilegiado para peregrinar e 
meditar que traz aos cristãos 
e a todos que se colocam 
diante da possibilidade 
de renovar a própria vida, 
uma surpreendente e bela 
experiência: encontrar-se 
com o Homem-Deus que 
trouxe à Terra a mais simples e 
revolucionária das leis, o amor.
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1º dia: Saída com destino a Israel 
Apresentação no aeroporto de Curitiba. 
Inicio da viagem com destino a Israel, via 
São Paulo. Refeições e pernoite a bordo. 

2 º: Tel Aviv 
Chegada a Tel Aviv. Tempo para os trâmi-
tes migratórios e dependendo do horário, 
parada na Igreja de São Pedro em Jaffa 
para conhecer as ricas histórias bíblicas 
que lembram essa pequena cidade. Jantar 
e pernoite em Tel Aviv ou Haifa. 

3º dia: Cesárea Marítima – Monte 
Carmelo (Haifa) – Nazaré
Café da manhã. Em horário a indicar, saí-
da para as visitas do dia: as ruínas romanas 
mais importantes de Israel com a Pedra 
de Pilatos que testemunha a existência do 
governador na Cesárea Marítima, Mosteiro 
Stella Maris nas ladeiras do Monte Carme-
lo em Haifa e continuação da viagem com 
destino a Nazaré. Acomodação no hotel 
reservado. Visita a Basílica da Anunciação. 
Almoço durante as visitas. Jantar e pernoi-
te em Nazaré.

4º dia: Caná da Galileia – Monte 
Tabor - Cafarnaum – Monte das 
Bem-Aventuranças - Mar de Galileia 
Café da manhã. Visita a Caná de Galileia 
(renovação das promessas matrimoniais), 
ao Monte Tabor, lugar da Transfiguração 

de Jesus, Cafarnaum: casa de São Pedro 
e ruínas da antiga Sinagoga; Tabgha, pri-
mado de Pedro; local da Multiplicação dos 
Pães e Sermão da Montanha. Navegação 
no Lago Tiberíades, chamado de Mar da 
Galileia dado as suas dimensões. Almoço 
durante as visitas. Jantar e pernoite em 
Nazaré.

5º dia: Deserto da Judéia
Café da manhã. Saída para o Deserto da 
Judéia onde estão previstas as visitas: 
Monte das Tentações, local de Zaqueu 
(árvore de sicômoro), Betânia (cidade 
bíblica de Lázaro), renovação das pro-
messas batismais no Rio Jordão (Qasr el 
Yahud), Qumram, onde foram encontra-
dos os pergaminhos do Mar Morto com 
tempo para desfrutar o local. Almoço 
durante as visitas. Jantar e pernoite em 
Jericó. 

6º dia: Massada - Ei Karem - Belém
Café da manhã. Visita às históricas ruínas 
romanas de Massada (Massada National 
Park), lugar emblemático da última resis-
tência dos judeus diante o império roma-
no (subida de teleférico). Visita ao bairro de 
Ein Karem, igrejas do nascimento de João 
Batista e da visita de Maria a Santa Isabel; 
visita a Basílica da Natividade. Almoço du-
rante as visitas. Jantar e pernoite em Be-
lém. 

7º dia: Visitas em Belém – Monte das 
Oliveiras – Igreja do Pater Noster – 
Getsemani 
Café da manhã. Visita a Gruta do Nasci-
mento e a Gruta do Leite. Traslado a Jeru-
salém. Visitas ao Monte das Oliveiras, As-
censão, Igreja do Dominus Flevit, Igreja do 
Pater Noster, Basílica da Agonia, Getsêma-
ni e Horto das Oliveiras e Igreja Ortodoxa 
com tumba simbólica de Maria. Acomo-
dação no hotel. Almoço durante as visitas, 
jantar e pernoite em Jerusalém. 

8º dia: Muro das Lamentações - 
Esplanada dos Templos – Museu do 
Holocausto / Tarde livre
Após o café da manhã, visita ao Muro das 
Lamentações e a Esplanada dos Templos. 
Visita ao Cenáculo e ao Museu do Holo-
causto. Tarde livre para compras na Cidade 
Velha. Retorno ao hotel. Almoço durante 
as visitas, jantar e pernoite em Jerusalém.

9º dia: Monte Sião - San Pedro in 
Galicantu (Igreja do Perdão) - Via 
Sacra - Basílica do “Ecce Homo” – 
Santo Sepulcro
Café da manhã. Visitas: Monte Sião, Tumba 
do Rei Davi, Igreja de San Pietro in Galli-
cantu. Via Sacra (com tempo para rezar 
nas Estações), Basílica do “Ecce Homo”, Ca-
pela da Flagelação, Capela da Condenação 
e Santo Sepulcro. Retorno ao hotel. Almo-
ço durante as visitas. Jantar e pernoite em 
Jerusalém. 

10º dia: Viagem de volta 
Café da manhã. Parte do dia livre para últi-
mas visitas e compras. Almoço. Em horário 
a indicar, saída para o aeroporto e iniciar 
o voo de volta para o Brasil ou continuar 
para outros destinos. 
 

11 dias

Imperdível Terra Santa
• Melhor época: O ano todo

• Missas diárias serão agendadas segundo a exigência do grupo e disponibilidade de horário nas igrejas


