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ROTEIRO TERRAS DA REFORMA PROTESTANTE, 
ALEMANHA, FRANÇA E SUIÇA. 

 
01º DIA | SÃO PAULO / BRASIL 
Apresentação da equipe da Liberty Viagens no aeroporto de Guarulhos / São 
Paulo para embarque com destino a Berlim / Alemanha. 
  
02º DIA | BERLIM / ALEMANHA 
Chegada ao aeroporto internacional de Berlim. Recepção e translado aos 
principais pontos turísticos de Berlim, será a nossa porta de entrada para as 
“Terras da Reforma”. A Alemanha foi o berço do movimento que “transtornou o 
mundo”. Em Berlim, visitaremos o Museu Pergamon, onde aprenderemos 
sobre o tempo e cultura do período bíblico. Teremos algum tempo para 
descaso e passeio por pontos importantes da cidade, como o “Portão de 
Brandemburgo” e a “Catedral Luterana” ao final retorno ao hotel para 
hospedagem e descanso. 
 
03º DIA | WITTEMBERG / ALEMANHA 
Após café da manhã, saída em direção à Wittemberg, o lugar de onde, 500 
anos atrás, em outubro de 1517, o monge agostiniano Martinho Lutero afixou 
suas 95 teses na Porta da Igreja do Castelo, iniciando assim a Reforma 
Protestante da Igreja Cristã. Durante nossa estada nesta cidade, visitaremos a 
“Casa de Lutero”, a “Igreja do Castelo”, a “Igreja de Santa Maria”, onde Lutero 
pregava e ministrava a Palavra. Visitaremos ainda a casa de “Phillip 
Melanchton”, um dos grandes apoiadores de Lutero na Reforma. 
Pontos de visita: 
a) Casa de Lutero (Luterhauss) 
b) Casa de Melanchton 
c) Igreja do Castelo (Schlosskirche) 
d) Stadkirche (St. Maria) 
e) Túmulo de Lutero e Melanchton 

04º DIA | EISENACH / ALEMANHÃ  
Após café da manhã, saída para nossa jornada para Mainz, sairemos cedo de 
Wittemberg e visitaremos um marco histórico da Reforma: o Castelo de 
Wartburgo, em Eisenach, onde em maio de 1521 Martinho Lutero se refugiou e 
traduziu a Bíblia para o alemão. 
Chegaremos para o almoço e permaneceremos até às 14h, seguindo então 
viagem para Mainz. 
Pontos de visita: 
a) Castelo de Wartburg 

 



 

 Rua Coronel Fernando Prestes, 39 | 3º andar | Salas 32 à 36 | CEP: 09020-110 | Centro | Santo André | SP 

Fones: (11) 4427-3922 / (11) 4990-0651  |  contato@libertyviagens.com.br  | www.libertyviagens.com.br 

 
 
 
 
 
 
05º DIA | MAINZ / ALEMANHA 
Chegaremos no começo da noite em Mainz, onde depois de um breve passeio 
pelo centro histórico e jantar, descansaremos. No dia seguinte, visitaremos 
logo após o café da manhã o museu de Guttemberg, e refletiremos na 
importância da imprensa para a promoção e difusão dos livros e ensinos da 
Reforma. 
Pontos de visita: 
a) Museu de Guttemberg 
b) Centro Histórico 

06º DIA | WORMS / ALEMANHA 
Seguiremos para Worms ao meio dia. Após o almoço, visitaremos um dos 
lugares mais emblemáticos da Reforma: a Catedral de Worms, onde, diante da 
pressão das autoridades religiosas, Martinho Lutero pronunciou sua famosa 
afirmação: 
“A menos que vocês provem para mim pela Escritura e pela razão que eu estou 
enganado, eu não posso e não me retratarei. Minha consciência é cativa à 
Palavra de Deus. Ir contra a minha consciência não é correto nem seguro. Aqui 
permaneço eu. Não há nada mais que eu possa fazer. Que Deus me ajude. 
Amém.” 
Visitaremos ainda a praça que homenageia os reformadores, chamada 
“Luterplatz” e o monastério que hospedou Lutero durante a Dieta de Worms, 
em 1521. 
Pontos de visita: 
a) Lutherplatz 
b) Catedral Worms 
c) Museu Lutero 

07º DIA | ESTRASBURGO / FRANÇA 
Seguiremos viagem a Estrasburgo, lugar de exílio, descanso e fortalecimento 
do reformador francês João Calvino, o qual foi pastoreado pelo reformador 
alsaciano Martin Bucer. Visitaremos a imponente catedral de Estrasburgo, as 
igrejas luteranas St. Thomas e Sta. Aurélia, ambas associadas a Bucer, e a 
charmosa região da “Petit France”. 
Teremos um dia inteiro para passeios e descanso nesta que é a cidade sede 
do Parlamento Europeu. 
 

Pontos de visita: 
a) Petit France 
b) Catedral Estrasburgo 
c) Thomaskirche 
d) Igreja Santa Aurélia 

8º DIA | Enigen / Suíça (parada para descanso): 



 

 Rua Coronel Fernando Prestes, 39 | 3º andar | Salas 32 à 36 | CEP: 09020-110 | Centro | Santo André | SP 

Fones: (11) 4427-3922 / (11) 4990-0651  |  contato@libertyviagens.com.br  | www.libertyviagens.com.br 

 
 
 
 
 
 
Nesta vila paradisíaca da Suíça, faremos uma parada de dois dias para 
descanso, meditação nas Escrituras e passeios ocasionais à Berna, capital da 
Suíça e a Interlaken. 
Pontos de visita: 
a) Petit France 
b) Catedral Estrasburgo 
c) Thomaskirche 
d) Igreja Santa Aurélia 

9º DIA | GENEBRA / SUIÇA 
Terminaremos nossa jornada na terra que abrigou o reformador francês João 
Calvino, Genebra. Entre 1536 até o ano de sua morte, em 1564, Calvino viveu 
em Genebra, tendo pastoreado a Igreja de São Pedro e, com o apoio de 
Theodoro Beza e Guilaume Farel, fomentou o movimento de Reforma em seus 
dias por meio de seus escritos polêmicos, livros, cartas e comentários bíblicos, 
tendo exercido uma influência que dura até os dias atuais. Genebra foi ainda 
cidade de exílio do reformador escocês John Knox, o qual pastoreou um grupo 
de refugiados de fala inglesa em Genebra, durante os dias de Calvino. 
Visitaremos a Igreja de São Pedro, o “Muro da Reforma” e o “Museu da 
Reforma”. 
Pontos de visita: 
a) Museu da Reforma 
b) Igreja St. Peter 
c) Muro dos Reformadores 

10º DIA | GENEBRA / BRASIL  
Após café da manhã. Em horário determinado saída em direção ao aeroporto 
Internacional de Genebra (Genève Aéroport) para embarque com destino ao  
São Paulo-Guarulhos / Brasil. 

FIM DOS NOSSOS SERVIÇOS!  
 
Roteiro sujeito a alterações sem prévio aviso.  
 
Incluso  

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

 Traslado nos hotéis e aeroportos.  

 Hotéis de categoria de luxo.  

 Café da manhã e jantar conforme roteiro 

 Passeios e ingressos do roteiro.  

 Guias falando em português desde o Brasil.  

 Seguro Viagem. 

 Kit Liberty Viagens.  
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Não Incluso  

 Almoços, lanches, refrigerante, frigobar nos hotéis e compras pessoais.  

 Telefonemas / lavanderia / despesas extras nos hotéis.  

 Gorjetas para Guias e Motorista.  

 Taxa de Embarque e serviços de acordo com a companhia. 

 Taxa de entrada. 
 

 

 

 

 

 


