
Se a gente sempre volta 
diferente de uma viagem, 
imagine quando ela é 
uma missão de 
renovação de fé. Este 
convite é para uma 
viagem de dentro para 
fora, por dois dos 
historicamente, mais 
belos e ricos países do 
mundo: Grécia e Turquia. 

Com direção espiritual do 
Padre Reginaldo 
Manzotti, a peregrinação 
pelos caminhos do 
Apóstolo Paulo começa 
no dia 1º de setembro.

1º e 2 de setembro
DO BRASIL PARA A GRÉCIA

Embarque no Aeroporto de Guarulhos com destino à 
capital da Grécia e maior cidade do país, Atenas. A chegada 
será no dia 2 de setembro e, após a recepção no aeroporto, 
seguimos para o hotel para acomodação e pernoite.

CONHEÇA O ROTEIRO



3 de setembro
PASSEIOS EM ATENAS

Após café da manhã, visitaremos a Praça Syntagma (Praça da 
Constituição), o Parlamento, a Tumba do Soldado Desconhecido, 
teremos a visão do estádio olímpico. Em seguida, faremos visitas ao 
Sítio Arqueológico do Templo dos Deuses do Olimpo (Zeus e Helena) 
e Acrópoles, além de passagens pela Propylaca, o Parthenon e os 
museus. Descendo de Acrópole, iremos ao Areópago, onde São 
Paulo pregou o Evangelho.



4 de setembro
ILHA DE HIDRA, POROS E EGINA

Do Porto de Atenas, partimos para a Ilha de Hidra. Seguimos para 
Poros, paraíso de arquitetura neoclássica e depois para Egina, 
onde o barco atraca. É possível fazer um tour opcional pelo Templo 
de Aphal ou desfrutar das águas cristalinas da baía de Egina. O 
almoço será a bordo, até o retorno ao Porto de Atenas e volta ao 
hotel.



5 de setembro
CORINTO

Corinto é famosa principalmente por causa das cartas de São Paulo e é um dos 
destinos de destaque da viagem. O passeio continua por Epidauro, que é o 
antigo teatro, Micenas e Acrópole até a volta para Atenas.

6 de setembro
DE ATENAS PARA ESMIRNA

Deixamos as terras gregas com destino a Turquia. No caminho, parada em 
Istambul e depois seguimos para Éfeso. 



7 de setembro
ÉFESO E A CASA DE MARIA

Éfeso, atual Esmirna, é a cidade mais importante da nossa 
peregrinação. Conheceremos o Odeon, a Ágora, o Portal de Hércules, 
a Biblioteca Celsius, a Avenida de Mármore, o grande teatro, onde 
São Paulo pregava e se reunia o terceiro Conselho Ecumênico em 
431. À tarde, chegaremos ao tão esperado momento da visita: a casa
da Virgem Maria, visitada por centenas de peregrinos e que recebeu
o Papa Paulo VI, em 1967, e o Papa São João Paulo II, em 1979.



8 e 9 de setembro
MAR NEGRO E MAR DE MÁRMARA

No dia 8, partimos de Esmirna para Istambul. No dia seguinte,  
faremos o passeio panorâmico pelo estreito que separa o Mar 
Negro do Mar de Mármara. À tarde, visitaremos o palácio 
Topkapi, na parte asiática da cidade. 



10 e 11 de setembro
CONHECENDO ISTAMBUL

Após café da manhã, faremos city tour por Istambul, com passeios 
pela Mesquita Azul, Hipódromo Romano com o obelisco do Faraó 
Tutmés e Basílica de Santa Sofia com a cisterna submersa de 338 
colunas. À tarde, visitaremos Grande Bazar, centro comercial 
oriental. O dia seguinte será para passeios independentes.



12 e 13 de setembro
DESPEDIDA DA PEREGRINAÇÃO

Chegaremos ao fim da viagem e peregrinação. No dia 12, saímos de Istambul 
e embarcamos de volta para o Brasil e, no dia seguinte, chegaremos a São 
Paulo (Guarulhos), renovados e cheios de fé.


