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Locais de peregrinação na Europa, como as cidades de Fátima (Portugal) e Santiago de 
Compostela (Espanha) têm recebido mais católicos brasileiros. "Dos cerca de 1,5 milhão de 
brasileiros que vão à Europa todo ano, 60% têm nas viagens a causa ou complemento 
religioso", diz João Motta Pinto, presidente da Comissão Européia de Turismo. No Brasil, 3,2% 
dos 71,6 milhões de brasileiros que viajam dentro do País têm a religião como motivação.  
 
Peregrinação religiosa na Europa atrai mais católicos brasileiros 
 
O Brasil ainda é o país com maior número absoluto de católicos do mundo, segundo o IBGE, 
apesar de, nos últimos anos, ter perdido espaço para os evangélicos e para os sem religião. E 
o catolicismo continua sendo um grande incentivador do turismo doméstico e internacional.  
 
Pesquisa do Ministério do Turismo sobre viagens domésticas mostra que 3,2% dos 71,6 
milhões de brasileiros que viajam dentro do País - cerca de 2,29 milhões de pessoas - têm a 
religião como motivação. Outros 13,8% têm motivação cultural, mas geralmente realizam 
visitas religiosas nos destinos.  
 
A cidade paulista de Aparecida do Norte, no Vale do Paraíba, atrai mais de 7 milhões de 
devotos anualmente. Cidades mineiras como Ouro Preto e Mariana, que guardam relíquias 
barrocas em suas igrejas, também estão na rota, principalmente como atrativo cultural.  
 
"O produto do turismo religioso é de grande importância no País, pois o brasileiro é muito 
adepto a viagens de peregrinação ou interesse cultural", afirma João Motta Pinto, presidente 
da Comissão Européia de Turismo (CET), organização sem fins lucrativos que promove a 
Europa e seus destinos turísticos por todo o mundo.  
 
Segundo ele, o turismo na Europa tem crescido 20% por ano, em número de visitantes. A 
peregrinação religiosa no continente cresce a taxas superiores, ajudada pela maior procura dos 
brasileiros. "Dos cerca de 1,5 milhão de brasileiros que vão à Europa todo ano, 60% têm nas 
viagens a causa ou complemento religioso. Algo em torno de 900 mil pessoas", diz.  
 
Na Itália, o Vaticano é o grande atrativo. "O turista brasileiro gasta cerca de US$ 100 por dia 
na Europa. É uma quantia considerável." A Suíça é muito procurada pelos que desejam se 
hospedar em seus mais de 100 mosteiros, muitos construídos na Idade Média. Alguns não 
cobram hospedagem, mas pedem colaboração na rotina de trabalho na horta, na cozinha ou 
na limpeza.  
 
O período médio de permanência nos destinos é de 15 dias. Segundo Pinto, Roma continua o 
principal destino religioso, mas Fátima (Portugal) e Santiago de Compostela (Espanha) têm 
grande apelo entre brasileiros. "Os locais de peregrinação de massa são fixos, não mudam há 
anos. Vez ou outra, temos a inclusão de algum destino mais pontual, como Munique (cidade 
natal do Papa Bento XVI)."  
 
A atração pela Inglaterra tem sido incentivada pelo best-seller O Código da Vinci, de Dan 
Brown. "Não é uma atração específica de católicos, mas é considerado turismo religioso." 
Empresas como a Goldens Tour oferecem caminhada por Londres para examinar os fatos que 
estão por trás da ficção. Com o lançamento do filme, a expectativa é que a procura por este 
roteiro aumente - incluindo visita à Temple Church, onde ficava a sede dos Cavaleiros 
Templários.  
 
"O turismo religioso para a Europa tem crescido desde 2003", diz Rauwilson Leite, diretor da 
agência Gênesis Turismo. Entre os santuários mais procurados, ele destaca as cidades 
francesas Lourdes e Paris (Igreja da Medalha Milagrosa) e Barcelona (Igreja Nossa Senhora 
Mont Serrat).  
 



A Alemanha pode se destacar entre as opções. No próximo ano, o Papa visitará o Brasil e os 
peregrinos aumentarão seu interesse por seu local de origem, assim como aconteceu com a 
Polônia, na visita de João Paulo II. Na agência, os pacotes para um período médio de 15 dias 
variam de US$ 2,5 mil a US$ 3,2 mil, os mais caros são os que incluem Alemanha e Áustria.  
 
"A média de idade dos turistas em peregrinação religiosa é de 60 anos. Elas dificilmente 
viajam no inverno, com frio rigoroso e neve, e optam pelos período de primavera, verão e 
outono."  
 
Enquanto as viagens à Europa são predominantemente de turistas católicos, o Oriente Médio é 
destino de evangélicos. "Esse segmento também tem crescido. Em 2005, houve um retorno do 
turismo para Terra Santa com a paz na região, depois de quase cinco anos sem procura." A 
Rainha da Paz Peregrinações, com sede em Recife, reiniciou a venda de pacotes para a Terra 
Santa. No ano passado, a agência organizou 15 grupos para viagem ao destino, e a 
expectativa é fechar este ano com 40 grupos.  
 
A empresa não vende pacotes para o turismo religioso nacional. Na Gênesis Turismo, esse 
segmento não é representativo. "Os destinos brasileiros são de importância muito regional. 
Padre Cícero é representativo para o Nordeste; Círio de Nazaré para o Norte do País", 
exemplifica o diretor.  
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