
 

 

TERRA SANTA E ITÁLIA 

 

 

22/09 (dom) – PORTO ALEGRE / LISBOA  

Apresentação no aeroporto de Porto Alegre no início da noite. Embarque para Lisboa em voo da 
TAP. Noite a bordo.  

23/09 (seg)  - LISBOA  / TEL AVIV 

Chegada e conexão para Tel Aviv. Chegada à noite. Recepção e traslado para o hotel. Hospedagem. 

24/09 (ter) –  TEL AVIV / NAZARÉ / TIBERÍADES / TABGA / CAFARNAUM / NAZARÉ 

Após o café da manhã  partiremos para Nazaré, o local onde Jesus viveu sua infância e juventude 
junto com a Sagrada Família. Iremos em direção ao Lago de Tiberíades para visitar o Monte das 
Bem Aventuranças, lugar do Sermão da Montanha com a celebração da MISSA. Continuação a 
Tabgha, onde ocorreu o milagre da Multiplicação dos Pães e dos Peixes; Igreja do  Primado, lugar da 
Confirmação de São Pedro. Almoço. Em Cafarnaum visitaremos os restos da antiga sinagoga  onde 
Jesus pregou. Em seguida realizaremos a peregrinação de barco pelo Mar da Galiléia. Jantar e 
alojamento no hotel em Nazaré. 

 



 

 

25/09 (qua) – NAZARÉ / HAIFA/ MONTE TABOR / CANÁ / NAZARÉ 

Após o café da manhã, visitas em Nazaré. Iniciaremos com a visita a Basílica da Anunciação e a 
celebração da MISSA . Também conheceremos a Igreja de São José, onde ainda existem as ruínas da 
antiga carpintaria. Continuação até Haifa para visitar o Monte Carmelo e a Gruta de Elias. Após 
almoço vamos ao Monte Tabor, onde ocorreu a transfiguração de Jesus. Em seguida nos 
dirigiremos para Caná da Galileia, onde há uma igreja alusiva ao primeiro milagre de Jesus, nas 
Bodas de  Caná. Retorno ao hotel em Nazaré. Jantar e pernoite. 

26/09 (qui) – NAZARÉ / JERICÓ /  MAR MORTO / BETHÂNIA / BELÉM 

Café da manhã e saída em direção a Jericó, a cidade mais antiga do mundo. Ali apreciaremos o 
Monte das tentações (sem teleférico) e o Sicômoro de Zaqueu. Prosseguimento para o Rio Jordão, 
onde faremos a renovação do sacramento do Batismo. Após o almoço, visita e banho no Mar 
Morto. Depois, através do deserto da Judeia, subida até Betânia, onde celebraremos a MISSA. No 
final do dia, ida a Jerusalém.  Hospedagem e Jantar. 

27/09 (sex) – JERUSALÉM 

Café da manhã e saída para visitar o Monte das Oliveiras com a Igreja da Ascensão, a Igreja do Pater 
Noster, Dominus Flevit, o Túmulo da Virgem, o Horto de Getsemani e a Igreja da Agonia, com 
MISSA. Após o almoço, visita à Piscina de Betesda e à Igreja de Santa Ana. Em seguida, visitaremos a 
Via Dolorosa, o Calvário e a Basílica do Santo Sepulcro.  Retorno ao hotel em Belém. Jantar e noite 
livre. 

28/09 (sab) – JERUSALÉM / BELÉM / EIN KAREN  

Café da manhã e saída para Belém onde visitaremos inicialmente o Campo dos Pastores. Em 
seguida visita à Igreja e Gruta da Natividade, com celebração da MISSA na Gruta de São José. 
Também conheceremos a Gruta do Leite. Após o almoço saída para Ein Karen, lugar do nascimento 
de São João Batista e da Igreja da Visitação. Regresso a Belém. Jantar no hotel e noite livre. 

29/09 (dom) – JERUSALÉM 

Café da manhã bem cedo, e visita ao Muro das Lamentações, Esplanada do Templo e Monte Sião, 
com o Cenáculo, com celebração da MISSA e a Igreja da Dormição de Maria. Almoço. A tarde será 
livre para compras no Mercado Árabe. No final do dia, retorno ao hotel em Belém. Jantar e noite 
livre. 

30/09 (seg) – JERUSALÉM 

Café da manhã. Pela manhã visitaremos o Museu do Holocausto em Jerusalém. Será um momento 
forte de nossa peregrinação. Almoço na cidade antiga, e a tarde poderemos visitar novamente e 
com calma o Santo Sepulcro. Retorno a Belém e jantar no hotel.  

01/10 (ter) – BELÉM / EMAÚS / TEL AVIV / ROMA 

Café da manhã e em horário oportuno, deslocamento de ônibus para o aeroporto de Tel Aviv. No 
caminho faremos uma visita a Emaús com almoço incluso, onde celebraremos a MISSA. Embarque 
em voo com destino a Roma. Devido ao horário do voo, que será a noite, o jantar deste dia foi 



 

 

substituído pelo almoço que daremos em Emaús. Chegada e acomodação no hotel.  

02/10 (qua) – ROMA (Audiência Papal) 

Café da manhã e traslado ao Vaticano. Participaremos da Audiência Papal (no caso do Santo Padre 
estar em Roma). À tarde, desfrutaremos das belezas das praças e fontes da Cidade Eterna, visitando 
a Igreja de São Pedro Acorrentado, com a imagem de Moisés de Michelangelo. Passaremos pelo 
Coliseu (visita externa) e o Fórum Romano, símbolos da cidade. Também veremos as Termas di 
Caracalla e Circo Máximo. Retorno ao hotel, jantar e noite livre. 

03/10 (qui) – ROMA 

Café da manhã. Iniciaremos nosso dia visitando o Vaticano, com a Basílica de São Pedro, onde 
veremos seus altares, obras de arte (entre elas a Pietá) e o subsolo onde encontram-se os túmulos 
dos papas. Também visita ao Museu do Vaticano. À tarde tempo livre para compras e, para quem 
desejar, subir até a Cúpula da Basílica (opcional). Retorno ao hotel, jantar e noite livre. 

04/10 (sex) – ROMA 

Café da manhã. Saída para visitação a Abadia das Três Fontes, onde São Paulo foi decapitado e 
MISSA. Em seguida visita as Catacumbas de Santa Domitila. À tarde iremos até a Basílica de São 
João Latrão, Escada Santa e, para finalizar nosso dia, conheceremos a Fontana di Trevi a Praça 
Navona e a Praça de Espanha. Jantar no hotel. 

05/10 (sab)  – ROMA / LISBOA / PORTO ALEGRE 

Ainda na madrugada, traslado para o aeroporto e embarque em voo com destino a Lisboa, onde 
faremos a conexão para Porto Alegre. Chegada prevista para as 18:15.  

* de 26/09 a 01/10 a hospedagem será em um hotel 4 estrelas em Belém. 


