1. Aparecida — SP
Localizada no Vale do Paraíba Paulista e com pouco mais de 36 mil
habitantes, Aparecida abriga a Basílica de Nossa Senhora Aparecida, o maior centro
de peregrinação religiosa da América Latina e terceiro maior templo católico do
mundo.
Além da Basílica, que foi sagrada pelo Papa João Paulo II em 1980, você
ainda pode conhecer o Porto Itaguaçu (onde a imagem de Nossa Senhora foi
encontrada) e outros lugares religiosos, como o Seminário Missionário Bom Jesus, a
Igreja São Benedito e o Morro do Cruzeiro.
Saindo de São Paulo, a viagem de carro até Aparecida dura cerca de 2 horas
e 15 minutos. Saindo do Rio de Janeiro, a duração é de cerca de 3 horas.
2. Belém — PA
A capital do Pará é um ótimo destino para turismo religioso no Brasil. Em
qualquer época do ano, é possível visitar Belém e conhecer a Basílica de Nossa
Senhora de Nazaré, a única basílica da Amazônia brasileira.
Porém, é durante o mês de outubro que a experiência religiosa na cidade
cresce, já que é a partir do segundo sábado do mês que começa a Festa do Círio de
Nazaré. O evento dura 15 dias, com várias comemorações religiosas, incluindo
missas, romarias, procissões e novenas, além de um arraial incrível, com feiras,
parque de diversões e fogos de artifício.
3. Nova Trento — SC
Fundada por devotos imigrantes italianos e com 13 mil habitantes, a cidade
entrou para a rota do turismo religioso no Brasil e no mundo em 1991, com a
beatificação de Madre Paulina, e, novamente em 2002, com a canonização da
primeira santa brasileira.
Existem muitas atrações para conhecer em Nova Trento. São dois santuários:
o de Madre Paulina e o de Nossa Senhora do Bom Socorro, construído pelo povo da
cidade no começo do século.
Além disso, há o bairro Vìgolo, onde Madre Paulina fez grande parte do seu
trabalho assistencial, além do museu dedicado à santa, que conta até mesmo com a
cama onde ela morreu.
4. Juazeiro do Norte — CE
Além da Madre Paulina, existe outra figura histórica e religiosa muito
importante no nosso país: o Padre Cícero Romão Batista, também chamado de
“Padim Ciço”. Atuando em Juazeiro do Norte no fim do século XIX, ele mudou a
vida de milhares de devotos brasileiros e até hoje ainda existe um forte movimento
pedindo pela sua beatificação.
O melhor mês para conhecer Juazeiro é em novembro, quando acontece a
Romaria do Padre Cícero, com mais 2 milhões de pessoas. Ela passa pelos principais

pontos turísticos da cidade, como a Igreja Matriz Nossa Senhora das Dores, a Igreja
de São Francisco e, claro, a Capela do Perpétuo Socorro, construção iniciada e
finalizada por Padre Cícero (e local que guarda seu túmulo).
Além disso, vale a pena conferir a estátua de Padre Cícero, com 27 metros de
altura, na Serra do Horto. É a terceira maior estátua de concreto do planeta!

5) Trindade
Localizada a 26km de Goiânia, a cidade de Trindade é conhecida pela Festa do
Divino Pai Eterno, que acontece anualmente no primeiro domingo de julho, mas é
celebrada durante 10 dias. Estima-se que 2,5 milhões de fiéis participem da romaria
todos os anos, buscando encontrar no Santuário Basílica do Divino Pai Eterno a paz
e o contato com a espiritualidade.
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6) Salvador
Salvador é um destino que costuma celebrar diversas festas religiosas ao
longo do ano. No dia 04 de dezembro, é comemorada a festa de Santa Bárbara (na
religião católica) ou Iansã (no candomblé), na qual fiéis lotam o Centro Histórico da
cidade vestidos de vermelho. Os festejos começam pela manhã com uma missa e,
depois, os devotos seguem em procissão pelas ruas da região.
Em janeiro, é a vez de celebrar a procissão de Nosso Senhor do Bonfim e
lavagem das escadarias da Igreja - a caminhada começa na Igreja de Nossa Senhora
da Conceição da Praia e vai até a Colina Sagrada, que tem as escadarias lavadas por
baianas durante as homenagens.
No dia 02 de fevereiro, as praias do Rio Vermelho ficam lotadas por fiéis e
admiradores de Iemanjá. A celebração começa ainda de madrugada, quando
devotos colocam as ofertas e bilhetes com pedidos em cestos a serem levados para o
alto mar.

7) Caeté
Se pique e fé não lhe faltam, você pode percorrer o Caminho Religioso da
Estrada Real, circuito que liga o Santuário Estadual Nossa Senhora da Piedade, em
Caeté (MG), ao Santuário Nacional de Aparecida, em São Paulo. Inspirado
no Caminho de Santiago de Compostela, ele passa por 32 municípios mineiros e pode
ser percorrido a pé, de bicicleta, a cavalo ou em veículos 4 x 4 Off Road.

8) Recife Sagrado
A capital pernambucana possui igrejas centenárias, com arquitetura
impressionante e um patrimônio de arte sacra único. Por isso, a Secretaria de
Turismo e Lazer criou o projeto Recife Sagrado, um circuito com visitas guiadas em
importantes templos da cidade. Fazem parte do percurso: Madre de Deus, Capela
Dourada, Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos do Recife, Basílica de Nossa
Senhora da Penha, Santa Tereza D’Ávila da Ordem Terceira do Carmo e Nossa
Senhora do Carmo e a Sinagoga Kahal-Zur Israel.

9) Ouro Preto
O título de Patrimônio Histórico da Humanidade não foi concedido por acaso
a Ouro Preto. A cidade abriga o maior conjunto arquitetônico do barroco brasileiro,
preservando jóias como as igrejas de São Francisco de Assis, considerada o ícone do
estilo no país e obra-prima de Aleijadinho; e de Nossa Senhora do Pilar,
ornamentada com mais de 400 quilos de ouro.
A disseminação da religião católica no Brasil tem ligação com a construção e
desenvolvimento do país, são conexões reais. E o município de Ouro Preto, cidade
do Estado de Minas Gerais, é um grande berço de tudo isso.
Terra de muitas histórias e cenários que fizeram parte da evolução do país, Ouro
Preto é hoje um dos grandes destinos de turismo nacional e internacional, sendo um
território de muitas construções históricas e sendo visto, praticamente, como um
museu a céu aberto. Bem diante dos nossos olhos!
10) Templo de Salomão
O Templo de Salomão é a sede mundial da Igreja Universal do Reino de
Deus, construída no bairro do Brás, distrito do Belém, São Paulo, Brasil.[4] É um dos
mais visitados pontos turísticos do Brasil, ultrapassando o Cristo Redentor e o Pão
de Açucar, ambos do Rio de Janeiro. Em seu primeiro ano de funcionamento, o
Templo obteve mais de 2 milhões de visitas, chega a receber cerca de 400 mil fiéis
por mês.
A edificação da réplica foi inspirada em características da construção
do Segundo Templo de Jerusalém, citado na Bíblia. Esse localizava-se
em Jerusalém, Israel, e fora destruído por Nabucodonosor II da Babilónia em 586
a.C.[1][11] É um dos maiores espaços religiosos do país e teve o custo de 680 milhões
de reais.

