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MARATONA DE JERUSALÉM

Correr a Maratona de Jerusalém é como fazer uma viagem no tempo. O percurso da maratona, que oferece também 
uma meia maratona (21k) e mais dois percursos de 10k e 5k, proporciona aos corredores um cenário único, mostrando 
a típica arquitetura da cidade que remonta os seus 3 mil anos de história. A prova acontece numa época com tempe-
ratura agradável, com excelente clima, percurso bíblico passando pelos pontos sagrados das três principais religiões 
monoteístas do mundo: catolicismo, judaísmo e islamismo. Este grande evento celebra a coexistência das três maiores 
crenças mundiais.

Na largada na prova clássica de 42.195 metros 

são esperados mais de 20 mil atletas. O evento 

sempre realizado no mês de Março e acolhe re-

presentantes de 65 países, inclusive do Brasil.

“De acordo com a imprensa europeia, nós esta-

mos entre as dez principais maratonas da pri-

mavera. Naturalmente, não vamos ver a que-

bra de recorde mundial aqui. Então, para mim, 

estar já entre as 50 maiores maratonas, é uma 

grande conquista”, afirma Nir Barkat, Prefei-

to de Jerusalém e idealizador deste relevante 

evento internacional.

CLIMA
“A corrida é na primavera. Pense 

em algo como 10o C no início, 
esquentando depois. Sugerimos trazer 

um agasalho velho para descartar 
na largada, a exemplo da Maratona 
de Nova York, deixe outro agasalho 

para o pós prova no guarda volumes/
organização do evento”.

Informações:

A Maratona é realizada sempre no mês de Março.

Calendário, inscrições e etc, visite o site oficial do 

evento: 

Site: www.jerusalem-marathon.com

Facebook: www.facebook.com/Jerusalem-Winner-

Marathon-554733514555751/

Agência no Brasil:

Consulte no site do Ministério do Turismo de Israel, 

sede em São Paulo a agência de viagem parceira 

oficial  da Maratona de Jerusalém

Curiosidade:
O maior desafio dos corredores 
no percurso de 42km foram as intermináveis ladeiras. 
Durante a prova, uma curiosidade: os donos de bares 
e restaurantes mostravam hospitalidade para aqueles 
quem precisavam de refúgio. Para isso, 
eles deixavam os atletas utilizarem os 
banheiros de seus estabelecimentos. 
Água, isotônico e frutas também eram 
oferecidos no trajeto e amenizavam 
um pouco o desgaste. A população da 
cidade, ainda que pouco habituada a 
esse tipo de evento esportivo, conse-
guiu sentir a vibração dos participantes 
e fez questão de mostrar apoio nas cal-
çadas e ruas.

Nos quilômetros finais, as subidas desgas-
tantes desafiaram os atletas, 
que precisaram buscar energia 
para não serem derrubados 
pelo cansaço. Enquanto os 
corredores da prova de 10km 
passavam a toda velocidade, 
a turma de longa distância so-
fria bastante. De forma resu-
mida: a prova não é feita para 
iniciantes. Se você quer correr 
por lá, é melhor ter alguma ex-
periência.

Altimetria:

Grau de dificuldade:

Percurso histórico na Maratona de Jerusalém atrai corredores de todo o mundo!



Depoimento de André Boccato, (Chef de Cozinha, 
Jornalista e Maratonista)
São Paulo, SP

“Correr essa maratona tem um sentido espiritual, 
quase uma pereginação. Existe um trecho muito alto,  
Monte Scopus, onde se avista toda a região, uma exce-
lente parada para fotos. Uma vista belíssima!
Foi nesse trecho que me emocionei mais. Imaginei Je-
sus andando naquelas colinas, como efetivamente ele 
fez. Refleti sobre os anos de história de homens e mu-
lheres que ali moraram e construiram suas vidas com 
a fé, que nesse lugar é como o ar. 
Aliás, em Jerusalém dizem que falar com Deus é liga-
ção local.”

Globo Esporte - EU ATLETA:
Juliano Ceglia conversa com dois brasileiros sobre a 
maratona de Jerusalém (imagens Gilson Amado)

Folha de S. Paulo:
‘Alto rendimento é pra maluco’, diz brasileiro recordista 
na maratona. Por Marcel Merguizo e Fotografia de 
Eduardo Anizelli

Rádio Bandeirantes - Programa Fôlego (20/03/2016)
Por Ricardo Capriotti

Folha de S. Paulo:
Israel usa esporte para atrair turistas além da religião, 
diz governo do país. Por Marcel Merguizo e Fotografia 
de Eduardo Anizelli

Planeta SPORTV - Globo TV:
Maratona de Israel vira atração para turistas de Je-
rusalém, por Juliano Ceglia (imagens Gilson Amado)

Folha de S. Paulo:
Jovem, Maratona de Jerusalém atrai corredores por 
percurso histórico. Por Marcel Merguizo e Fotografia de 
Eduardo Anizelli

Folha de S. Paulo:
Árabes e judeus se unem em Israel por meio de grupo 
de corrida de rua. Por Marcel Merguizo e Fotografia de 
Eduardo Anizelli

Runner’s World Brasil: Ed. 90 - maio/2016
Um grupo de corredores judeus, muçulmanos e cristãos 
faz do esporte uma ferramenta de união. Por Gabriela 
Ingrid e Fotografia de Alex Batista. 

Conteúdo Interativo
Baixe um app de leitor de QR Code no seu celular e leia as matérias na íntegra.



Via Sacra
O caminho feito por Jesus entre o momento de 
sua condenação e o sepultamento é repetida por 
cristãos de todo o mundo. O local exato se perdeu 
com o tempo, mas a trilha hoje delineada segue 
a tradição bizantina de 14 passos. O início fica na 
Igreja da Flagelação, construída sobre o Praeto-
rium de Pôncio Pilatos, e se encerra na Igreja do 
Santo Sepulcro.

Igreja do Santo Sepulcro
O templo mais sagrado do cristianismo em Jeru-
salém foi construído sobre o que se acredita ser o 
lugar do Calvário de Jesus, onde ele teria sido cru-
cificado e ressuscitado. É a última estação da Via 
Sacra. Na época de Jesus, o local ficava fora das 
muralhas da cidade. Para entrar, é preciso vestir-
se com recato, cobrindo braços e a cabeça com um 
véu, para as mulheres.

Monte das Oliveiras
Para os judeus, este será o lugar onde o Messias 
retornará no Dia do Julgamento. Para os Cristãos, 
é o lugar onde Jesus subiu ao céu. O monte pos-
sui belas igrejas, como a de Todas as Nações, que 
fica ao lado do Getsêmani, jardim onde Jesus foi 
preso. Outro ponto muito visitado é a Tumba da 
Virgem Maria, datada do século 12.
 

Monte do Templo
Este é o terceiro ponto mais importante de pe-
regrinação para muçulmanos (atrás de Mecca e 
Medina). Lá ficava o Templo de Salomão, que foi 
destruído pelos romanos. Dentro do complexo es-
tão as mesquitas do Domo da Rocha e El-Aqsa. Não 
muçulmanos podem entrar somente pelo portão 
de Bab al Maghariba.

Muro das Lamentações
É um pedaço de 55 metros de largura que restou 
do muro de sustentação do Monte do Templo, 
sobre o qual ficava o Templo de Salomão (Segun-
do Templo), destruído no ano 68 pelos romanos. 
Desde então, o Kotel HaMa’aravi, como é chamado 
em hebraico, passou a ser o lugar mais sagrado do 
mundo para os judeus. Diariamente pessoas re-
zam, choram e escrevem pedidos em bilhetes de 
papel, que colocam nas frestas.

Cenáculo
O local exato onde ocorreu a Última Ceia, quando 
Jesus Cristo e seus apóstolos celebraram a comu-
nhão com pão e vinho para a Páscoa judaica, é 
desconhecido, mas uma pequena sala na Igreja de 
Santa Maria do Monte Sião, construída pelos cru-
zados no século 12 e reconstruída por franciscanos 
no século 14, ficou popularmente conhecida por 
ter sido o lugar do encontro de Jesus e os apósto-
los. O Cenáculo fica próximo ao portão de Zion, do 
lado de fora da Cidade Velha.

UM MERGULHO NA HISTÓRIA
A cidade sagrada para as três principais religiões monoteístas  (judaísmo, islamismo e cristianismo) é um verdadeiro mergulho na história da 
humanidade. Dividida entre Cidade Velha (limitada pelas muralhas) e Cidade Nova (lado de fora dos muros), Jerusalém se tornou um caldeirão 
cultural, misturando diversos credos e costumes. Na Cidade Velha ficam os locais mais sagrados para judeus, muçulmanos e cristãos: o Muro das 
Lamentações, a Mesquita do Domo da Rocha e a Via Sacra. A Cidade Nova guarda tesouros como o sítio arqueológico da Cidadela de Davi e o Jar-
dim das Oliveiras. A capital declarada de Israel ainda exibe um lado moderno com museus tecnológicos, bares lotados de jovens, que se divertem 
também em baladas de música eletrônica. Embarque em uma viagem por essa terra fascinante, milenar e universal.

Principais atrações

Prepare-se para uma viagem à história da humanidade ao andar por Jerusa-
lém, uma das cidades mais disputadas politicamente do planeta. Viaje para Je-
rusalém e emocione-se no caminho percorrido por Jesus até sua crucificação, 
conheça igrejas seculares, mesquitas grandiosas, o famoso Muro das Lamenta-
ções e a escavação da Cidade de David, que data de mais de 4 mil anos.

CURIOSIDADES
Evidências arqueológicas apontam que a cidade foi fundada por povos semitas por volta do ano 2.600 
a.C.. De acordo com a tradição judaica, Jerusalém foi fundada por Sem e Éber, filho e neto de Noé. 

Museus

Se você gosta de história, conheça também os mu-
seus de Jerusalém. O Museu de Israel é composto 
por vários prédios e entre eles há um jardim de 
esculturas com Rodin e Picasso. O Museu do Livro, 
que fica dentro do Museu de Israel, tem formato 
de um rolo de pergaminho e guarda os Manuscri-
tos do Mar Morto. Outro ponto alto é a Maquete 
de Jerusalém, retratando a cidade pouco antes da 
destruição do Templo. Já o Museu do Holocaus-
to Yad Vashem, conta a história do massacre de 
seis milhões de judeus durante a Segunda Guerra 
Mundial. Ambos museus ficam na Cidade Nova.

Hotéis

A Cidade Velha detém as opções de 
acomodações mais simples, com pe-
quenos hotéis, pousadas e albergues. 
Ali a vantagem fica para os preços 
mais baixos e a excelente localização. 
A região oeste - Zion Square e Ben-
Yehuda Mall - é a escolha perfeita 
para quem procura pela parte mais 
animada da cidade, com restaurantes, 
cafés e bares. Escolha o hotel em Je-
rusalém que combina mais com você e 
boa viagem!

Mercados
Os Shuks (mercados, em árabe) da Cida-
de Velha são uma atração à parte, for-
mados por conquistadores árabes que 
estabeleceram seus bazares. Por ali são 
vendidas especiarias, tecidos, objetos de 
decoração, joias e alimentos. Aproveite e 
aprecie a culinária local em lugares que 
vendem kebabs, doces e falaféis.



Se você curte correr e quer fazer isso em um cenário histórico pra lá de místico, a Maratona de Jerusalém foi feita pra você!
Maratonas e corridas de rua existem em todo mundo, mas poucas dão chance ao participante de se maravilhar com a paisagem durante a prova.
É o caso da Maratona de Jerusalém, realizada por entre as construções milenares da cidade que é sagrada para cristãos, judeus e muçulmanos. 

O convite está feito, estamos te esperando!

Visit Israel

Charles Groisman
Embaixador da Maratona de Jerusalém no Brasil 
pelo Ministério do Turismo de Israel 
Embaixador do pilar do Esporte e Aventura pelo 
Ministério do Turismo de Israel.
Embaixador e contato no Brasil do RWB - Runners 
Without Borders (ONG).
Fundador da IdeaAction, Idéias em movimento, 
Idéias com Propósito. Empresa de inovação que 
criou o conceito do “teaser” do Guia das Maratonas 
do Mundo”, o capítulo da Maratona de Jerusalém, 
como material de divulgação do Ministério do 
Turismo de Israel. Idealizador do Circuito e Mostra 
Rios e Ruas que recebeu menção da ONU, projeto 
de impacto mundial em 2014.
email: charles.groisman@gmail.com

Visite a Galeria de Fotos:- Maratona de Jerusalém 
- Evento e Turismo. 
Fotos de Eduardo Anizelli e Alex Batista

André Boccato
Jornalista, chef de cozinha e maratonista.
O projeto gráfico dessa publicação é um “teaser” 
do capítulo Maratona de Jerusalém do futuro “Guia 
Maratonas do Mundo” de sua autoria.
email: andreboccato@gmail.com
Blog: www.futuromaratonista.com.br

Fotos de Eduardo Anizelli
Projeto gráfico: www.pingonoi.com


