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ROTEIRO LONDRES E ISRAEL COM 

PASTOR MAC ANDERSON 

  

DIA 01 | SÃO PAULO / BRASIL  

Apresentação no Aeroporto Internacional de Guarulhos/São Paulo, onde o 

representante da Liberty Viagens Operadora estará aguardando para embarque 

com destino a Londres.  

   

DIA 02| LONDRES / TEL AVIV / ISRAEL  

Após café da manhã, em horário oportuno traslado ao Aeroporto Internacional 

de Londres para embarque com destinoTel Aviv – Israel. Chegada ao Aeroporto 

Internacional Ben-Gurion em Tel Aviv. Bem-Vindos a Terra da Bíblia. Assistência 

e recepção. Traslado ao hotel para hospedagem, descanso e pernoite.  

  

DIA 03 | TEL AVIV / CESÁRÉIA MARÍTIMA / MONTE CARMELO / ROSH 

HANIKRA / GALILEIA  

Após café da manhã, breve visita à cidade de Jaffa (antiga cidade de Jope) e à 

Casa de Simão, o Curtidor, onde Pedro orou. Continuamos pela costa até 

Cesaréia Marítima para visitar o teatro romano, a cidade cruzada e o aqueduto. 

Depois, seguiremos para o Monte Carmelo (Muhraka), de onde avistaremos o 

Vale do Armagedon. Tempo livre para culto e queima de pedidos de oração. 

Seguiremos para as grutas de Rosh HaNikra, que ficam à beira mar, bem na 

fronteira entre Israel e o Líbano. Elas são um complexo de túneis cavernosos 

formados pela insistente ação do mar sobre a rocha de Giz macio (o Giz é como 

uma espécie de calcário). Seguiremos para Tiberíades, cidade fundada por 

Tibérias de Roma. Hospedagem, jantar e pernoite.  

  

DIA 04 | TEL DAN / CESARÉIA DE FILIPE / QIRYAT SHEMONA / HERMON / 

GOLAN / MONTE BENTAL   

Após café da manhã, seguiremos para o Sitio Arqueológico de Tel Dan. Estela 

de Tel Dan é uma estela negra de basalto descoberta Tel Dan. Foi esculpida a  

mando de um rei arameu contendo inscrições em aramaico e em alfabeto 

aramaico, onde se comemorava uma vitória sobre um reino local, com os 

seguintes escritos: ישראל.מלך ("REI DE ISRAEL") e ביתדוד ("CASA DE DAVI"). As 

letras transliteradas do original aramaico para o hebraico (ודביתד, BYT DWD, 

Beth David, "Casa de Davi") podem estar se referindo a linhagem de Davi. Até a 

data da descoberta era a primeira vez em que o nome de um rei de Israel, Davi, 

tem sido reconhecido entre os epigrafistas, historiadores e arqueólogos. 

Visitaremos Cesaréia de Felipe (Banias) antiga cidade, localizada no sopé 

sudoeste do monte Hermon, na atual região arqueológica de Banias. Por volta 
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do ano 20 a.C. o 

rei Herodes, o 

grande, construiu 

um templo branco 

de mármore, e 

dedicou a César Augusto. Quando Herodes morreu a cidade ficou nas mãos de 

seu filho, Herodes Filipe, que a ampliou, embelezou, e a chamou de Cesaréia de 

Filipe, para alcançar graça diante seu imperador Tibério César. É hoje um local 

arqueológico perto da fronteira Israel-Síria, junto à nascente do rio Jordão. A 

seguir, iremos para as o Sopé do Monte Hermon, em Qiryat Shemona, para 

conhecermos as Fontes do Hermon (II Pedro 1:17-18). Segundo a tradição 

judaica, foi próximo à montanha mais alta de Israel que Abraão recebeu de Deus 

a promessa da terra para seus descendentes. É citado na Bíblia várias vezes em 

Deuteronômio 3:8-9 e 4:48; Salmo 29:6; Crônicas 5:23; Cânticos 4:8; Ezequiel 

27:5; Josué 11:17, 12:01 e 13:5; Juízes 3:3. Em vários desses versículos, 

aparece sua clara definição como limite das terras de Israel. Sempre foi cobiçado 

por vários povos, tanto por sua posição estratégica quanto pela água que 

proporciona às terras secas abaixo. Israel o tomou dos sírios em 1967, na Guerra 

dos 6 Dias, mas os sírios o recuperaram em 1973, no início da Guerra do Yom 

Kippur, na Batalha do Monte Hermom, para depois de apenas duas semanas  

Israel reconquistá-lo, mantendo o controle da área até hoje. "Os olhos de Israel". 

Assim é carinhosamente chamado o Monte Hermon. Orvalho do Monte Hermom 

são as três fontes de água formando três rios que se juntam e formam o Rio 

Jordão. O Monte Hermon tem mais de 2.800 metros de altitude e seu cume 

coberto de neve, o seu pesado orvalho "rega" toda a região em volta fazendo da 

mesma uma área muito fértil e produtiva. O Senhor Jesus escolheu 3 dos 12 

discípulos para subir com ele e ali foi transfigurado. São eles, João, Pedro e 

Tiago. Seguiremos para o Monte Bental, de onde é possível avistar o Líbano e 

a Síria, além dos entornos ondulados em Israel. Uma icônica placa mostra as 

direções para capitais regionais, como Bagdá, Damasco e Beirute. Estão 

também ali as estátuas de soldados israelenses em posições de vigia, como 

quem se lembra da Guerra dos Seis Dias, em 1967. Estaremos então nas 

Colinas do Golan, região norte montanhosa de Israel, é uma das partes mais 

bonitas e mais visitadas do país. Há maravilhosos tesouros paisagísticos pelas 

adoráveis reservas naturais, sítios históricos e arqueológicos. São citadas na 

Bíblia por seu nome antigo, Basã, nos livros de Amós, Deuteronômio, Josué, 

Isaías e  Zacarias, por seus portentosos carvalhos e seu gado forte, alimentado 

pela vegetação farta e viçosa. Nelas ficam as imponentes ruínas do Forte 

Ninrode (erradamente ligado ao personagem bíblico de mesmo nome). Retorno 

ao hotel, jantar e pernoite.  

 

DIA 05 | MAR DA GALILEIA / MONTE DAS BEM AVENTURANÇAS / 

KAFARNAUM / TABHA / PRIMADO DE PEDRO / YARDENIT  

Após o café da manhã, faremos um maravilhoso passeio de barco pelo Mar da 

Galileia, onde veremos o local onde Jesus andou sobre as águas. Visita a 

Tabgha e ao Primado de Pedro, onde Jesus apareceu aos discípulos após ter 

ressuscitado. Renovação dos votos ministeriais. Seguiremos para a cidade de 

Kafarnaum, às margens do Mar da Galileia. Visita ao lugar da casa de Pedro e 
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às ruínas da 

Sinagoga. Subida 

ao Monte das 

Bem-

Aventuranças 

(vista de Ofir), onde Jesus pregou o Sermão da Montanha, e pelos campos onde 

se deu a  

multiplicação dos pães e peixes. Finalizaremos o dia no Yardenit, para o 

mergulho no Rio Jordão. Retorno ao hotel, jantar e pernoite.  

  

DIA 06 | NAZARÉTH VILLAGE / JERICÓ / MAR MORTO / JERUSALÉM  

Após o café da manhã, visita ao Monte do Precipício. Seguiremos para Nazareth 

Village, onde poderemos ver como era a vida na época bíblica. Almoçaremos 

em Jericó. Subiremos de teleférico até o Monte da Tentação, e visitaremos Tel 

Jericó, Fonte de Eliseu e o Sicômoro. Continuação ao Mar Morto. Tempo livre 

para banho nas águas salgadas do Mar Morto.  No final da tarde, subida a 

Jerusalém, com uma chegada triunfal na cidade com uma oração especial "Orai 

pela paz em Jerusalém. Haja paz dentro dos teus muros e prosperidade dentro 

dos teus palácios”. Chegada ao hotel e Jantar.  

  

DIA 07 | JERUSALÉM / MUSEU DO LIVRO / MUSEU DO HOLOCAUSTO / 

BELEM E CAMPOS DOS PASTORES / MONTE MORIA / VIA DOLOROSA / 

MURO DAS LAMENTAÇÔES / DAVIDSON CENTER  

Após café da manhã, Visitaremos o Museu do Livro. Seguiremos para o Yad 

Vashem, Museu do Holocausto. Seguiremos para um tour pelo Jardim Bíblico no 

Yad Hashmona (aldeia de judeus messiânicos), onde conheceremos os 

aspectos de Jerusalém no tempo de Jesus. Visita a Belém e ao Campo dos 

Pastores. depois visitaremos o Monte Moriá, a Esplanada do Templo e o Tanque 

de Betesda. Seguindo pela Via Dolorosa, chegaremos ao lugar do Pretorium, 

onde Jesus foi condenado por Pilatus e onde estão os Litostrotos. Visita ao Muro 

das Lamentações. Visita ao túnel do Muro Ocidental. Visita ao Davidson Center, 

onde veremos as Escadarias do Templo. Seguiremos para a Cidade de Davi, 

onde percorreremos os Tuneis de Ezequias saindo na Piscina de Siloé. Retorno 

ao hotel. Jantar. Pernoite.  

DIA 08 | JERUSALÉM / MONTE DAS OLIVEIRO / MONTE SIÃO / 

GETSEMANI JARDIM / TÚMULO DO SENHOR JESUS  

Após café da manhã, Subiremos ao Monte das Oliveiras e desceremos a pé ao 

Jardim do Getsêmani. Tempo para culto.  Visitaremos o Monte Sião e o Cenáculo 

(local da descida do Espírito Santo e da Última Ceia). Entrando pelo Quarteirão 

Judeu, sairemos na Casa de Caifas, local onde Jesus ficou preso antes de ser 

crucificado. Finalmente, iremos ao lugar chamado Caveira (Gólgota) e ao Túmulo 

do Senhor Jesus. Tempo para culto e ceia. Retorno ao hotel. Jantar. Pernoite.  

  

DIA 09 | JERUSALÉM / ISRAEL  

Após café da manhã, em horário determinado translado para o aeroporto 

Internacional de Tel Aviv para embarque com destino ao Brasil.  
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DIA 10| SÃO 

PAULO / BRASIL  

Chegada ao 

aeroporto 

Internacional de 

Guarulhos / São Paulo.   

  

Fim dos Nossos Serviços!  

Roteiro sujeito a alterações sem prévio aviso.   

  

Está Incluso  

• Passagem aérea ida e volta em classe econômica saindo de São Paulo  

• Traslado nos Hotéis e Aeroportos  

• Hotéis categoria Luxo  

• Café da manhã e jantar conforme roteiro  

• Passeios e ingressos do Roteiro   

• Guias falando Português  

• Seguro Viagem  

• Kit Liberty Viagens  

  

Não está Incluso  

• Almoço, Lanches, refrigerante, frigobar nos hotéis e compras pessoais.   

• Telefonema, lavanderia e gastos extras nos hotéis.   

• Gorjetas para Guias e Motorista.  

• Taxa de embarque.  

• Nada que não esteja listada como inclusa nas informações acima.  
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