
 

 

 

 

TOUR  RELIGIOSO  TERRA SANTA 
TEL AVIV – TIBERIADE- NAZARETH – CANA- GERICO- BETLEMME-  BETLEMME- GERUSALEMME 

 

 

 

DIA 1  TEL AVIV - TIBERIADES -  Chegada no aeroporto de Ben Gurion e rcepçȃo por 
personal especializado em Portugues.  Traslado em Tiberiades, às margens do mar de 
Galileìa, recepção  no hotel e tempo livre para se aclimatar ao fuso horario. Jantar e  
hospedagem no hotel. 
  
DIA 2  TIBERIADES - Hoje iremos visitar Nazaré e celebrar a Missa na Igreja da 
Anunciação, onde o Verbo se fez Carne. Continuaremos atè Canaã da Galiléia onde se 
deu o primeiro milagre de Jesus (As Bodas de Canaã). Os casais que guiserem podem 
renovar seus votos de casamento. Esta tarde iremos visitar o local da Transfiguração no 
Monte Tabor. Oração pessoal e reflexão. Retorno ao nosso hotel para  jantar e 
hospedagem. 
  
DIA 3  TIBERIADES - Após o café da manhã sairemos para dar um  passeio de barco 
através do Mar da Galiléia para a vila costeira de Genesaré para ver a descoberta 
arqueológica histórica de " O Barco de Jesus ". Prosseguimento para Cafarnum para visitar 
or restos da sinagoga e casa de Pedro. Continuaremos para Betsaida para celebrar a 
missa no Monte das Bem-aventuranças e desfrutar de meditação pessoal nos belos jardins 
. Subida ao Monte Carmelo onde o profeta Elias lutou com os 450 profetas de Baal. 
Concluiremos o nosso dia com o renovação das promessas batismais no Rio Jordão. 
Retorno ao nosso hotel para  jantar e hospedagem. 
  
DIA 4  BELÉM - Após o café da manhã sairemos para atravessar o Vale do Jordão, visitar 
Jerico e ver o Monte da Tentação. Prosseguimento para visitar o Monsteiro de São  
George em Wadi Qelt. Continuaremos para visitar o tumulo de Lazaro e celebrar a Missa 
na Igreja de Marta e Maria. Na tarde, entrada emocionante em Belém, “a casa do pão”. 
Traslado ao hotel para jantar e hospedagem. 
  
DIA 5  BELÉM- JERUSALEM - Pela manhã, visita a  Belém incluindo a Basílica da 
Natividade local onde Jesus nasceu, a Manjedoura, a Gruta de São Jerônimo onde 
celebraremos a Missa e o Campo dos Pastores . À seguir, almoço especial com alguns dos 
cristãos palestinos locais. Na tarde, chegada em Jerusalem e visita ao lugar da Ascensão e 
a Igreja do Pater Noster . Iremos admirar a bela cidade de Jerusalém, subindo o  Monte  
das Oliveiras. Caminharemos até a colina e até a capela Dominus Flevit, onde Jesus 
chorou emocionado, após predizer a futura destruição de Jerusalém . Visitaremos o Jardim 
do Getsêmani ao pé do Monte das Oliveiras e a Igreja de Todas as Nações, diante do 
jardim. Jantar e hospedagem no hotel em Jerusalém. 
  



 

 

 
 
 
 
 
DIA 6  JERUSALEM - Esta manhã, voltaremos para o deserto da Judéia para visitar as 
escavações em Qumran. Nas cavernas de Qumran se encotram os Manuscritos do Mar 
Morto, uma coleção de centenas de textos e fragmentos de texto. Se o clima permitir  
teremos a oportunidade de nadar nas águas salgadas e ainda cristalinas do Mar Morto, o 
lugar mais baixo da Terra. 
Parada no local tradicional da Casa do Bom Samaritano. Voltando a Jerusalém, nós 
prosseguremos para o Ein Kerem, onde João Batista nasceu e Maria visitou sua prima 
Isabel para proferir as palavras do Magnificat. Contemplação do Magnificat e celebração 
da missa. 
 À seguir, visita ao Museu do Holocausto  e tempo livre para passeios a gosto pessoal  na 
parte antiga da cidade de Jerusalém. Retorno ao nosso hotel em Jerusalem para  jantar e 
hospedagem. 
  
DIA 7 JERUSALÉM – Saida do hotel de manhã cedo. Passeio pelas estações da cruz na 
Via Dolorosa, uma rua na cidade velha de Jerusalém. De acordo com a tradição cristã, foi 
por este caminho que Jesus Cristo carregou a cruz. As cinco últimas estações estão no 
interior da Igreja do Santo Sepulcro, lugar onde celebraremos a  missa.  Continuaremos 
visitando á Igreja de Santa Ana (mãe de Maria) , o tanque de Betesda,  o lugar onde 
Pilatos julgou Jesus, a Capela de Flagelação, Fortaleza Antonia (Lithostrotos e Arco Ecce 
Homo), e o Convento das Irmãs de Sião. Prosseguimento  ao longo do vale de Kidron 
parando na Igreja São Pedro em Gallicantu (o canto do galo),  templo construído para 
lembrar-se da tripla rejeição de Jesus feita por Pedro, “antes que o galo cante três vezes” . 
Se possível encontraremos o Patriarca Latino. Retorno ao nosso hotel em Jerusalem para  
jantar e hospedagem. 
 
DIA 8  JERUSALEM- TEL AVIV - AIRPORT - Após o café da manhã sairemos para o 
Monte Sião para visitar a Abadia da Dormição e rezar no Cenáculo . Entraremos na Cidade 
Velha através  da  Porta de Sião para visitar o Muro das Lamentações, o Cardo e os restos 
de parede de Ezequias . Mais tarde, vamos viajar para Abu Puxa, um dos locais 
tradicionais de Emaús , onde Jesus apareceu na estrada no primeiro domingo de Páscoa. 
Celebração da Missa e continuação a Jaffa , a cidade de Jonas . No final da tarde jantar de 
despedida e traslado ao aeroporto  Ben Gurion em Tel Aviv . Feliz viagem de regresso! 
 
 


