
Paroquias – Cristo-Rei (Algés/Miraflores) / Senhor Jesus dos Aflitos ( Cruz Quebrada)

ISRAEL -  TERRA SANTA

« de 14 a 22 Outubro 2018 »

Seguindo os passos de Jesus...

Programa Preliminar 

1º Dia – 14 Outubro - LISBOA /  TELAVIVE         
09h00 - Comparência no Aeroporto Humberto Delgado e assistência às formalidades 
de  embarque,  com destno  a  Telavive  (  via  aeroporto  de  ligação  em Istambul  ). 
Refeições a bordo.
Pelas 21h50, chegada ao Aeroporto de Ben Gurion/Telavive no voo TK 864. Recolha das bagagens e encontro com o  
nosso guia local falando português. Transfer para o Hotel Leonardo Art (Cat. primeira) ou similar. Alojamento.
  
2º Dia – 15 Outubro – TELAVIVE / TIBERIADES 
Pequeno almoço.  Passagem pela  cidade  de  Tel  Aviv  em direcção  a  Jafa,  antga  cidade  portuária  que  marca  a  
presença de Pedro e do Profeta Jonas. Contnuação  pela antga  ia Máris, passando por Cesaréia Marítma até Haifa.  
Subida ao Monte Carmelo para visita à Gruta do Profeta Elias e o Mosteiro Carmelita de Stella Maris.   Almoço.  
Contnuação por Canaã da Galileia, o lugar das Bodas de Canaã, onde se deu o primeiro Milagre de Jesus e Nazaré, 
cenário da Sua infância e adolescência.  isita à Basílica da Anunciação e à Casa de Maria na Cripta da Basílica. 
Celebração Eucarístca prevista na Basílica da Anunciação.
 isita à Igreja da Sagrada Família. Ao fm do dia, chegada a Tiberiades - Mar da Galileia. 
Jantar e alojamento no Hotel Leonardo Club (Cat. primeira) ou similar. Encontro. 
 
3º Dia – 16 Outubro – TIBERIADES ( ao redor do Mar da Galileia )
Após o pequeno almoço no Hotel, partda para Banias ou Cesárea de Felipe nas alturas do Golan, local das nascentes 
do Rio Jordão.  Regresso a Tiberiades para se visitar os principais santuários cristãos nas margens do Lago. 
Almoço –“peixe de Pedro “.
Travessia do lago em barca de madeira, como aconteceu outrora na época de Jesus e visita ao  Monte das Bem-
Aventuranças, local do Sermão da Montanha. Celebração Eucarístca prevista na Basílica das Bem-Aventuranças.
Contnuação para Tabgha, recordando o Milagre da Multplicação dos Pães e dos Peixes.  isita à Igreja do Primado 
de Pedro e partda para  Cafernaum  – a cidade de Jesus.  isita às ruínas da casa da sogra de Pedro e à antga 
Sinagoga, onde Jesus pregou. 
Regresso ao hotel. Jantar e Encontro. 
 
 4º Dia – 17 Outubro – TIBERIADES / MONTE TABOR / JERUSALÉM 
Pequeno almoço no hotel. Saindo de Tiberíades seguimos em direcção ao Monte Tabor, onde faremos a subida em 
caravana de táxis para a visita à maravilhosa Basílica da Transfguração.  
Celebração Eucarístca prevista na Basílica da Transfguração. Deixando a região da Galileia, viajaremos pelo  ale do 
Jordão, atravessando as terras bíblicas de Samaria, Moab, Edumeia e Judeia, a caminho de Jericó - a cidade mais 
antga do mundo. Em Kasel el Yuhud, no rio Jordão será possível a renovação dos  otos Baptsmais, no mesmo rio e  
nas mesmas aguas que João baptiou Jesus
Almoço num restaurante em Jericó. Contnuação para o Mar Morto, avistando-se as cavernas de Qumran, onde  
foram encontrados  os  famosos  Pergaminhos,  os  quais  nos  legaram os  mais  antgos  textos  da  Bíblia.  Subida  a 
Jerusalém, seguindo os passos de Jesus, atravessando o deserto da Judeia para se avistar a “Estalagem do Bom 
Samaritano” e Betânia, a casa de Marta, Maria e Laiaro, a caminho do Monte Scópus, onde terá lugar a cerimónia da  
“Entrada Triunfal” diante dos Muros de Jerusalém – a cidade mensageira da Pai. Tempo de Oração.
Jantar e alojamento no Hotel Leonardo Jerusalém (Cat. primeira) ou similar. Encontro. 
  
5º Dia - 18 Outubro – JERUSALÉM
Pequeno almoço no hotel. A manhã inicia-se com a visita ao Museu de Israel, onde veremos a “Maquete de Jerusalém” 
que nos remete aos tempos de Jesus e os manuscritos do Mar Morto. Contnuação para o  Monte Sião, conhecendo a 
“Casa de Caifás” – local da prisão de Jesus; a Igreja da Dormição, onde Nossa Senhora terá adormecido em sono eterno 



e subiu  aos  céus;  o  Cenáculo  que  recorda a  “Últma Ceia”  de  Jesus  com seus  discípulos,  onde  está  prevista  a  
Celebração Eucarístca. Contnuação para São Pedro in Gallicantu e almoço.

De  tarde,   no  Monte  das  Oliveiras,  visita  à  Dominus  Flevit,  pequena  igreja  com 
arquitectura  em  forma  de  lágrima,  construída  onde  Jesus  chorou  prevendo  a 
destruição de Jerusalém.  Descida  ao  Jardim de Gethsemani com as  suas  seculares 
oliveiras e chegada à Basílica de Todas as Nações, também denominada por Igreja da 
Agonia – lugar onde Jesus e seus discípulos oraram na noite anterior à Sua crucifcação.  
 isita  ao  Túmulo  da   irgem  e  Gruta  da  Traição,  onde  Jesus  foi  traído  por  Judas. 
Regresso ao Hotel. Jantar e alojamento. 
Celebração da Hora Santa em Gethsêmani às 20h00 . Encontro e Oração da noite. 
 
6º Dia – 19 Outubro – JERUSALÉM
Pequeno almoço no Hotel.  
Na Cidade  elha, entrada pela Porta dos Leões ou Portão de Sto Estevão que marca o 
inicio da  ia-Sacra ou  ia Dolorosa, caminho que Jesus percorreu carregando a crui até 
à Igreja do Santo Sepulcro.  isita e Celebração Eucarístca. Contnuação pela Capela da 
Flagelação, Litostrotos, Piscinas Probátcas e Igreja de Sta. Ana. 
Almoço no fm da manhã.  

De tarde, visita a Emaus (Abu-Gosh), que recorda a passagem evangélica do encontro de Jesus ressuscitado com os 
seus discípulos. Hora Santa. Regresso ao hotel e jantar. Encontro 

7º Dia – 20 Outubro - JERUSALÉM (Belém) 
Pequeno almoço no hotel e partda para a cidade de Belém . 
 isita à Igreja da Natvidade - lugar do Nascimento de Jesus, Gruta de S. Jerónimo e Mosteiro do Emanuel onde está  
prevista a Celebração Eucarístca. Almoço num restaurante local.
De tarde, regresso a Jerusalém, passando pelo Muro das Lamentações e vista da Esplanada do Templo.  isita à Igreja 
da Ascenção e Igreja do Pater Noster, onde Jesus ensinou o Pai Nosso. Despedida de Jerusalém.
Jantar no hotel. Encontro. 
 
8ª Dia – 21 Outubro – JERUSALÉM /ALDEIA DE EIN KAREM / AEROPORTO DE TELAVIVE.
Pequeno almoço no hotel e manhã livre para descanso e últmos afaieres na cidade de Jerusalém.
Almoço no hotel.
Partda para as colinas da Judéia,  para se conhecer a pequena aldeia de  Ein Karem, visitando os belos Santuários do 
Nascimento de São João Batsta – Oração do Benedictus e a Igreja da  isitação – Oração do Magnifcat.
A vila de Ein Karem é um destno popular, tanto para peregrinos como para os locais, sendo conhecida desde o tempo do  
profeta Jeremias, que aconselhou as crianças da tribo de Benjamim, a colocarem no topo de Bet-Acarem, uma bandeira 
sempre que invasores estrangeiros se aproximassem de Jerusalém (Jeremias 6:1).   Mas para os peregrinos cristãos, Ein 
Karem tem um signifcado especial, por ser a cidade natal de Zacarias e Isabel, os pais de São João Batsta e o local da 
 isitação, onde Maria, a mãe de Jesus visitou a sua prima Isabel, antes do nascimento de João Baptsta.  
Celebração Eucarístca em  local a determinar em Ein Karem  
Jantar de Despedida, com entrega do Diploma da Peregrinação a cada partcipante.
Contnuação para o aeroporto internacional de Ben Gurión e assistência nas formalidades de embarque.
Partda no voo nocturno TK 791 às 00h55* via Istambul. Noite a bordo.

9º Dia – 22 Outubro - Aeroporto de Ligação / LISBOA 
Desembarque no aeroporto de Istambul e mudança de avião, para o voo TK 1755 às 07h35 para Lisboa.
Pelas 10h30, chegada prevista ao Aeroporto de Humberto Delgado.

Fim da viagem
e dos

nossos serviços.

Preço por pessoa:
- Em quarto duplo/triplo …… 1.665€ + taxas Apt 215€ …… = 1.880€
- Suplemento quarto individual …………………………………….. =    540€

OBS – Preços válidos para mínimo de 30 partcipantes



O preço inclui:

» Passagem aérea em classe económica, em voos regulares da Companhia Turkish Airlines para os percursos Lisboa /  
Istambul / Telavive / Istambul / Lisboa, com direito ao transporte de uma peça de bagagem até 23Kgs.
» Assistência nas formalidades de embarque.
» Circuito interno em autocarro de turismo.
» Acompanhamento de experiente guia local, do primeiro ao últmo dia, falando português. 
» Alojamento em hoteis de 4 estrelas/1ª Sup.
»  isitas e entradas conforme descrito no itnerário.
» Estadia em Israel no regime de Pensão Completa (sem bebidas).
» Serviço de bagageiros nos hoteis ( 1 mala por pessoa )
» Seguro Multviagens da Companhia Seguradora  itória.
» Taxas de turismo, serviço e I A.
» Taxas de Aeroportos no valor de 215€, à data da elaboração do programa 29 Janeiro 2018, fcando sujeitas a 
eventuais alterações até à data de emissão dos bilhetes.
» Gratfcações a guias e motorista.

Notas
 – A sequência das visitas e itnerários, poderão ser efectuados de forma diferente do previsto, por raiões logístcas e 
alheias à nossa vontade.
- Os preços apresentados são válidos para o mínimo de 30 partcipantes.

O preço não inclui:

» Bebidas e/ou despesas de caracter pessoal.
» Quaisquer outros serviços não mencionados como incluídos.

                                                                                                      Organização técnica :


