
Israel 
 

Apresentação  

Israel é um pais pequeno e muito diversificado no Oriente Médio, que possui uma longa 
costa na parte leste do Mar Mediterrâneo e pequenas aberturas ao Mar Vermelho e ao 
Golfo de Aqaba. Faz fronteira com o Egito, a faixa de Gaza, Jordânia, Síria e Líbano. A 
fundação do Estado de Israel foi feita pelos Judeus, logo após a Segunda Guerra Mundial.  
Faz parte da chamada Terra Santa, que ainda conta com territórios no Egito, Jordânia e 
em territórios Palestinos). Israel possui uma cultura vibrante e variada, decorrente dos 
seus habitantes serem oriundos de diversas partes do mundo, retornando da chamada 
Diáspora Judaica. Após o reconhecimento das fronteiras pré-1967, a população é 
classificada como sendo 80% composta por judeus e o restante por palestinos, árabes, 
cristãos e muçulmanos.  

Turismo em Israel  

Chamada de Terra Santa, O turismo é uma das principais fontes de renda do Estado de 
Israel, que teve um recorde de 3.54 milhões de turistas no ano de 2013. Cheio de lugares 
históricos e religiosos, praias, resorts, sítios arqueológicos, Israel possui a maior 
quantidade de museus per capita de todo o mundo. No ano de 2009, os dois lugares que 
tiveram um maior número de frequentadores foram o Muro das Lamentações e o túmulo 
de Rabbi Simon bar Yochai. A cidade mais visitada é Jerusalém e o local mais popular é 
o Muro das Lamentações. A maior parte dos visitantes vêm dos Estados Unidos, Rússia, 
França, Alemanha, Reino Unido, Itália, Ucrânia, Polônia, Canadá, Holanda e Espanha.  

Línguas 



Línguas oficiais: Hebreu e Árabe. / Línguas faladas no país pelas população minoritária: 
Russo, Francês, Espanhol, Inglês, Aramaico. 

Cinco Cidades Mais Visitadas 

1. Jerusalém 
2. Tel Aviv 
3. Safed 
4. Akko 
5. Haifa 

Marcos Turísticos Fora das Cidades: 

1. Masada 
2. Caesarea 
3.   Beit She'an 
4.   Beit She'arim 
5.   Biblical Tells 



O Mercado Árabe e a Cidade Antiga de Jerusalém 

Jerusalém é a cidade mais visitada de todo o país, com 3,5 milhões de turistas ao ano. 
É uma das cidades mais antigas do mundo e é a capital e a maior cidade do Estado de 
Israel (somando as partes oriental e ocidental da cidade). É considerada sagrada pelas 
três maiores religiões monoteístas: o Judaísmo, o Cristianismo e o Islamismo. 

Por conta dessa sacralidade que impera na aura de Jerusalém, a cidade conta com um 
grande número de turistas religiosos. No Brasil, muitos evangélicos escolhem Israel 
como destino turístico para poderem entrar em contato com os cenários de importantes 
eventos bíblicos, com a aura dos tempos antigos e com as histórias do Sagrado. Algumas 
agências estão focando no segmento cristão neopentecostal e oferecem serviços 
especializados para a viagem guiada por roteiros bíblicos.  

Jerusalém ocidental foi construída principalmente após a criação do Estado de Israel, no 
ano de 1948. Algumas de suas principais atrações: 

- Esplanada das Mesquitas - Possui algumas das Mesquitas mais famosas da cidade. No 
horário das orações pode-se ver milhares de fiéis na região, cumprindo com seus 
preceitos religiosos. Destaque: Mesquita de Omar, Duomo da Rocha. 

- Muro das Lamentações - O muro, que também pode ser chamado de Muro Ocidental. 
Está localizado na Esplanada das Mesquitas e é a ruína do Templo de Herodes. Neste 
muro, os fiéis e turistas escrevem seus desejos, anseios e problemas em pequenos 
pedaços de papel, depositando-os sob as pedras do muro, para que suas preces sejam 
atendidas.  

- Museu Arqueológico Rockfeller - Em uma cidade que transpira história, um museu 
arqueológico é ponto imperdível para turismo. O acervo conta com artefatos e peças 
que remontam ao período pré-histórico e seguem até o século XVIII. 

- Via Crucis - Ponto mais dedicado à história do cristianismo, este seria o lugar onde 
Cristo carregou sua cruz até o sacrifício. 


