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PROGRAMA GRUPO GO-PACK



PRIMEIRO DIA
Chegada em Telavive, o grupo será recepcionado e levado para Tiberias, onde nos
hospedaremos no hotel Leonardo, o grupo poderá descansar da viagem.

SEGUNDO DIA
Pela manhã tomaremos a direção Norte, subiremos as colinas de Golan e chegaremos a
fronteira com a Síria, lá subiremos o Monte Bental, de onde teremos uma vista privilegiada
deste país que está sendo completamente destruído pela guerra Civil, haverá ministração
e também um tempo específico de interceção pois neste local é possível avistar as
planícies da Síria e as montanhas do Libano, em seguida tomaremos a direção do extremo
norte, passaremos pelo vale que fica aos “pés” do Monte Hérmon, visitaremos as famosas
cascatas do Rio Jordão, formadas a partir do degelo da montanha bíblica, visitaremos o
parque Nacional de Banias, onde estão as nascentes do Rio Jordão, la visitaremos as
ruínas de Cesareia de Felipe, percorreremos uma trilha romana que data do primeiro
século, e em seguida continuaremos descendo as colinas de Golan, ate chegarmos na Alta
Galileia, quando visitaremos a cidade de Caná da Galiléia, local do primeiro milagre de
Jesus, ali teremos também uma ministração para casais, nesta mesma tarde visitaremos
ainda a cidade de Nazaré, além do local onde se acredita funcionava a carpintaria de José e
a família de Jesus vivia, visitaremos também o Monte do Precidpício, local de onde os
nazarenos tentaram lançar Jesus ao rejeitá-lo, no final do dia retornamos ao hotel para
jantar e descanso.

TERCEIRO DIA Tiberíades e Cafarnaum
Pela manhã o grupo visitará a cidade de Tiberias onde todos faremos um passeio de barco
no mar da Galileia, em seguida visitaremos o Primado de Pedro, descrito no evangelho de
João capítulo 21, onde o Senhor reafirma seu chamadol Visitaremos o local da
multiplicação dos pães e peixes, Semão da Montanha, Ruinas de Cafarnaum E casa da
sogra de Pedro, em seguida vamos ao local de batismos no Rio Jordão. 



QUARTO DIA

Logo pela manhã o grupo sairá de Tiberias em direção a Jerusalém, primeiro visitaremos
as piscinas de Gedeão, aos pés do Monte Gilboa, onde ele congregou seus 300 soldados
para a batalha então cruzaremos o vale do Armagedon chegando ao Monte Carmelo, onde
Elias orou e Deus derramou fogo do céu sobre o sacrifício em frente aos profetas de Baal,
seguiremos então para a cidade de Haifa, onde estão os famosos jardins persas do templo
Bahai, seguindo pela costa mediterrânea chegaremos ao parque de Cesaréia Marítima,
onde conheceremos os aquadutos de Herodes o Grande, também visitaremos as ruínas
da da cidade mais importante comercialmente na época de Herodes, lá visitaremos
o Teatro Romano e também o hipódromo, conheceremos o lugar onde era a prisão do
apóstolo Paulo antes de ser enviado para Roma, e em seguida seguiremos para a capital
econômica de Israel, Telaviv.

Após percorrermos a orla marítima chegaremos a Jope, onde visitaremos a casa de Simão
Curtidor(onde Pedro teve a visão dos animais impuros) e também conheceremos o porto
de Jope, de onde Jonas partiu para Tarsis fugindo de seu chamado missionário, no final do
dia chegaremos na cidade do Rei, Jerusalém, onde faremos uma celebração do alto do
Monte Scopus, com uma vista maravilhosa das muralhas da cidade antiga e da famosa
cúpula dourada, iremos então para descanso no Saint Gabriel hotel em Belém.

QUINTO DIA

Começaremos o dia visitando Hebron, a cidade dos patriarcas, onde está o famoso
monumento das cavernas de Macpela, conhecido por abrigar os túmulos de Abrão,
Izaque, Jacó e suas respectivas esposas, visitaremos também os Carvalhais de Manre, onde
os anjos falaram com Abraão sobre as promessa de que de sua semente seria gerada uma
grande nação, retornaremos então para Belém, onde serão visitados o campo de Pastores
e também a igreja da Natividade, retornamos no final do dia ao hotel para jantar e
descanso.



SEXTO DIA – SAMARIA BIBLICA, JERICÓ E MAR
MORTO

Começaremos o dia percorrendo o caminho que Jerus fazia quando ia de Jerusalém para a
Galileia, chegaremos no centro da Samaria bíblica, visitaremos então o poço de Jacó, local
onde aprendemos uma das mais lindas lições bíblicas, descendo as montanhas de
Samaria em direção ao Vale do Jordão, teremos uma vista panorâmica especial de todo o
vale, alcançaremos do outro lado do vale, a visão do vale de jaboque e também do Monte
Nebo, hoje localizados na Jordânia, descendo o vale do Jordão em direção ao sul,
parearemos em Gilgal para uma ministração bíblica, em seguida visitaremos a cidade de
Jericó, onde teremos uma vista panorâmica do monte da tentação e também visitaremos a
árvore de Zaqueu e a fonte de Elizeu, teremos então o período da tarde para nos
banharmos e relaxarmos nas águas terapêuticas do Mar Morto, em um clube privado, no
final do dia, ainda visitaremos a cidade de Betânia, lugar que Jesus visitava sempre seus
amigos lázaro, Marta e Maria, além da igreja edificada onde se acredita que era a casa de
Marta e Maria, visitaremos também o túmulo de Lázaro, retornamos no final do dia para
jantar e descanso no hotel.

SÉTIMO DIA DIA – Monte das Oliveiras, Getsemani,
Monte Sião e muro das lamentações.

Começaremos o dia com uma vista maravilhosa da cidade antiga a partir do monte das
oliveiras, mais conhecido postal da cidade Santa. Em seguida desceremos as encostas até
chegarmos ao Getsêmani, local onde Judas entregou Jesus às autoridades, cruzando o vale
do kedron, Visitaremos o Monte Sião, onde estão o Cenáculo (local da última ceia) e
também o túmulo de Davi, visitaremos ainda a igreja do Galicantu, local Casa de Caifás
onde Jesus esteve preso toda a noite antes de seu martírio e crucificação. Descendo pelas
alamedas da cidade antiga, passaremos pelo Cardo Romano, local dos mercadores no
tempo de Jesus, faremos um passeio exclusivo pelas lajes de Jerusalém, de onde teremos
uma vista panorâmica do muro das lamentações e da esplanada da mesquita, desceremos
até o muro para um tempo de oração, teremos o restante do dia livre para compras e e
conhecer o mercado popular de Jerusalém.



OITAVO DIA

 Nas primeiras horas da manhã, iremos até a grande mesquita do Domo da Rocha,
localizada no monte do templo, local exato onde Abraão iria oferecer seu filho Isaque em
sacrifício, cruzando o pátio da mesquita (que também era o mesmo pátio do templo de
Salomão e também do templo de Herodes), passaremos pelo portão dourado (portão por
onde Jesus realizou sua entrada trifunfal em Jerusalém), saindo do pátio da mesquita
chegaremos ao portão das ovelhas, onde Estevão foi martirizado, começaremos aí a Via
Dolorosa, neste caminho visitaremos o tanque de Betesda e a catedral de Santana, Heche
homo (local da sacada de Pilatos onde ele apresentou Jesus ao povo), subindo as ladeiras
da cidade antiga sairemos pelo portão de Damasco, chegaremos até o Jardim do túmulo
vazio de Jesus, em seguida será ministrada a Santa Ceia para o grupo. Na parte da tarde
ainda visitaremos o Jardim do Holocausto, onde poderemos conhecer um pouco da
história recente de Israel para entendermos melhor as questões que envolvem esta nação.

NONO DIA

Pela manhã visitaremos A Jerusalém moderna, conheceremos o Kneset, parlamento
Israelense, onde visitaremos também o monumento da grande Menorá, Iremos até as
montanhas de Ramot, onde fica o túmulo do profeta Elias, no final do dia o grupo irá
novamente para Telaviv, de onde embarcará de retorno ao Brasil.

obs: A ordem das visitas pode ser alterada de acordo com condições climáticas, segurança e
feriados religiosos, bem como a confirmação dos horários de partida e chegada dos vôos. Esta
informação é fundamental para a confecção final do programa. Por exemplo, em nosso caso, o
vôo saindo do Brasil no dia 28 de Março, deve retornar de Israel no dia  06 de Abril, por que
Março tem 31 dias no calendário.


