
Sérgio & Samara Queiroz
Lideres da Igreja Cidade Viva

HillSong United

EMISRAEL
18 A 27 DE ABRIL DE 2017

Oportunidade única e exclusiva de conhecer ISRAEL, sob liderança espiritual do Pr. Sérgio Queiroz, 
Mestre e Doutor na área de teologia, e sua esposa Samara Queiroz, da Igreja Cidade Viva. Além de 
par�cipar de três grandes celebrações com a HILLSONG UNITED, ministério de louvor mundialmente 
conhecido. Uma viagem que certamente irá marcar a sua história ao conhecer Israel e estudar a 
Bíblia nos passos de Jesus. Junte-se a nós e vamos a ISRAEL nessa experiência inesquecível e 
exclusiva da Mundo Cristão Turismo.

Jerusalém · Galiléia · Mar Morto · Cafarnaum · Nazaré · Belém · Rio Jordão · Turismo · Cultura · 
Gastronomia · Compras · Fotos · Conhecimento Bíblico · Fé · Transformação de Vida

Mundo Cristão Turismo   - Cadastur: 15.059562.10.0001-9
+55 83 98772-1234 / contato@mundocristao.tur.br

A par�r de USD 3.990,00* em até 10x no cartão (para acomodação dupla)

Muralhas de Jerusalém - goisrael.com.br



Brasil > Europa1º DIA (TER - 18/04/17):

Nossa aventura começará desde a saída do 
Brasil com des�no ao aeroporto Ben Gurion 
em Tel Aviv, Israel. 

2º DIA (QUA - 19/04/17): Europa Tel Aviv (Israel)

Faremos uma conexão na Europa e então 
chegaremos no aeroporto Ben Gurion, em 
Israel, onde seremos recebidos pelo nosso 
representante e faremos um transfer para o 
hotel em Tel Aviv.

Após o café da manhã iremos conhecer a cidade 
portuária de Jope, de onde Jonas fugiu do 
chamado de Deus e também onde o Espírito Santo 
de Deus desceu sobre os não-judeus pela primeira 
vez. Par�remos para Haifa e conheceremos o 
Monte Carmelo, onde o profeta Elias prevaleceu 
sobre  os  profetas  de  baa l .  Em segu ida 
conheceremos Nazaré, a cidade da infância e 
juventude de Jesus: ali visitaremos o Monte do 
Precipício, avistaremos o Monte Tabor e o Vale do 
Armagedom. Também conheceremos o Nazaré 
Village. Seguiremos para Tiberíades, na Galiléia.

3º DIA (QUI - 20/04/17): Jope, Monte Carmelo, Nazaré, Tiberíades

5º DIA (SÁB - 22/04/17):                               Rio Jordão, Fonte de Gideão, Jericó, Qumran,
Mar Morto, Jerusalém

Logo cedo visitaremos o Rio Jordão no local de 
ba�smos. Em seguida conheceremos o oásis da 
Fonte de Gideão e par�remos pelo Vale do Jordão 
até a milenar cidade de Jericó. Em seguida vamos 
conhecer o importante sí�o arqueológico de 
Qumran. Bem em frente, iremos experimentar a 
incrível sensação de flutuar nas águas do Mar 
Morto. Finalizaremos o dia subindo a Jerusalém, 
cidade de luz, numa entrada emocionante”.

6º DIA (DOM - 23/04/17):                                Cidade de Davi, Túnel de Ezequias, Tanque 
De Siloé, Muro das Lamentações, Bairro Judeu, Davison Center, 
2ª Celebração Com A Hillsong, Museu Amigos de Israel

Após o café da manhã conheceremos a Cidade de 
Davi, o Túnel de Ezequias e o Tanque de Siloé. Em 
seguida entraremos na cidade an�ga e vamos 
conhecer o Muro das Lamentações, a Menorah de 
Ouro do Ins�tuto do Templo, o Bairro Judeu e o Cardo 
Romano. A tarde iremos ao Davison Center onde 
par�ciparemos da 2ª Celebração com a HillSong. 
Finalizaremos o dia visitando o Museu Amigos de 
Israel.

  O Pacote inclui:
· P a s s a g e n s  a é r e a s  e m  c l a s s e  e c o n ô m i c a 

Brasil/Israel/Brasil;
· Hospedagem nos hotéis previstos ou similares, em 

quartos duplos, em sistema de meia pensão (café da 
manhã e jantar);

· Traslados (Aeroporto-Hotel-Aeroporto) e Passeios em 
modernos ônibus com ar-condicionado e Wifi, 
acompanhados de guia de turismo de Israel.

·     Ticket de entrada em todos os locais especificados 
no roteiro e par�cipação de três grandes celebrações 
com a HillSong United;

· Seguro Viagem;

· Coordenador bilíngue da Mundo Cristão Turismo 
acompanhando o grupo desde o Brasil.

4º DIA (SEX - 21/04/17):                                   Mar Da Galiléia, Monte das Bem Aventuranças, 
Tabgha, Cafarnaum. 1° Celebração Com a Hillsong

Após o café da manhã faremos um tranquilo e 
agradável passeio de barco pelo Mar da Galiléia, 
local de emocionantes histórias vividas pelos 
discípulos e pelo Senhor Jesus. Em seguida iremos ao 
Monte das Bem-Aventuranças; também a Tabgha. 
Conheceremos Cafarnaum e finalizaremos o dia 
par�cipando da 1ª Celebração com a HillSong, 
próximo ao mar da Galiléia.

Para mais informações entre em contato pelo whatsapp +55 83 98772-1234 
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7º DIA (SEG - 24/04/17):

Grande dia de nossa caravana, quando faremos 
exatamente os passos de Jesus em suas úl�mas 
horas antes da crucificação. Vamos inicialmente ao 
Monte Sião, no local da úl�ma ceia de Jesus com os 
seus discípulos, o Cenáculo. Par�remos ao Monte 
das Oliveiras, para visualizarmos o Monte Moriah, a 
Porta Dourada e caminharemos até onde o Senhor 
Jesus esteve com seus discípulos no Jardim do 
Gethsemani. Em sequência, iremos conhecer a casa 
de Caifás e depois a Via Dolorosa, passando pela 
Fortaleza Antônia (Litostrotos) e pela Igreja do Santo 
Sepulcro. Por fim faremos um culto de santa ceia no 
jardim do túmulo, onde iremos celebrar a 
ressurreição de Cristo.

                                Monte Sião, Cenáculo, Túmulo do Rei Davi, 
Monte das Oliveiras, Jardim do Gethsemani, Casa de Caifás, 
Via Dolorosa, Igreja Do Santo Sepulcro, Portão De Damasco, 
Jardim Do Túmulo

Após o café da manhã iremos conhecer Belém, a 
cidade do nascimento do Senhor Jesus, onde 
também nasceu o Rei Davi. Visitaremos a Igreja da 
Na�vidade e o Campo dos Pastores. Par�remos para 
Cesaréia Marí�ma, onde finalizaremos o dia 
par�cipando da 3ª Celebração com a HillSong no 
teatro Romano .

8º DIA (TER - 25/04/17):                                Belém, Igreja da Na�vidade, Campo Dos 
Pastores, Cesaréia Marí�ma, 3ª Celebração com a Hillsong

Jerusalém, Tel Aviv > Europa9º DIA (QUA - 26/04/17):

Sairemos do hotel de Jerusalém com des�no ao 
aeroporto Bem Gurion, repletos de conhecimento 
bíblico-cultural e certamente mo�vados a espalhar 
as boas novas do evangelho para todos ao nosso 
redor. 

Europa > Brasil10º DIA (QUI - 27/04/17):

Nosso retorno ao Brasil e fim de uma viagem que 
certamente marcará a sua vida para sempre! 

Condições Gerais
· Esta proposta e valores são válidos para 

adesão mínima de 30 passageiros pagantes;
· Todos deverão preencher e assinar a Ficha de 

Inscrição e o Contrato, anexando cópia de 
Iden�dade e Passaporte (val ido até 
novembro de 2017) e enviarem para 

       contato@mundocristao.tur.br;
· Todos devem efetuar o pagamento do valor 

total do pacote até 45 dias antes da viagem;
·    Condições e roteiro sujeitos a alteração sem 

aviso prévio e com vagas limitadas.

O Pacote não Inclui:
· Taxas de Embarque (USD 200,00) – sujeito a 

reajuste de acordo a Cia. aérea;
· Almoços e bebidas durante todo o roteiro;
· Despesas de caráter pessoal: gorjetas, 

bebidas, lanches, internet, telefone, 
lavanderia, compras, excesso de bagagem, 
etc);

· Despesas com visitas não programadas 
(opcionais); 

· Tudo que não es�ver especificado no item 
“O Pacote inclui”.

Para mais informações entre em contato pelo whatsapp +55 83 98772-1234 
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