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om os grandes eventos esportivos se aproximando, a
cidade maravilhosa se estrutura para receber um número
de turistas de todos os cantos do mundo. E, assim, como
muitos novos espaços culturais estão surgindo no Rio, alguns já
existem, mas muita gente ainda não conhece. É o caso do Centro
Cultural Jerusalém que ﬁca na Avenida Suburbana, zona norte
carioca. Lá é possível fazer um mergulho no berço da cultura

de Jerusalém, construído pelo rei Herodes. Segundo alguns
historiadores, Cristo esteve lá em determinadas ocasiões, quando
menino e adulto. E ainda comenta-se que ele frequentava o lugar,
todo o ano, no período da Páscoa.
O Centro Cultural conta também com um soﬁsticado sistema
de efeitos especiais de iluminação que revela todas as fases do
dia, desde o amanhecer até a madrugada. É muito
interessante!
O local é ponto turístico oﬁcial do estado do Rio
de Janeiro desde 2009. Recebe cerca de quatro
mil pessoas por mês, sendo cinco por cento
estrangeiros e vinte por cento turistas de outros
estados. Funciona todos os dias, das 9h às 18h,
exceto no domingo que fecha um pouco mais cedo,
às 16h30. O ingresso custa R$10,00. Estudantes,
idosos e portadores de necessidades especiais
pagam meia-entrada.
O endereço certinho é Avenida Dom Helder Câmara,
4.242 - Del Castilho. Tem estacionamento no local.
Outras informações pelo telefone (21) 2582-0140
ou pelo site www.centroculturaljerusalem.com.br
É a cultura da terra santa em território brasileiro,
ao alcance de todos.

judaica cristã. Criado em 20 de maio de 2008, o
local é um laboratório de história antiga. A cidade de
Jerusalém do século um depois de Cristo é totalmente
reproduzida em um projeto arquitetônico original,
através de uma maquete de 736 metros quadrados.
Todo o material usado na construção veio da Galileia. A
miniatura é uma construção sagrada que retrata uma
série de histórias comoventes de fé da humanidade.
Durante a visita, dá para viajar no passado, e podemos
identiﬁcar vários momentos da trajetória de Jesus,
sempre acompanhados por um guia no local. Lá estão
os principais lugares onde Cristo esteve. Tem a réplica
do Monte Calvário, onde Cristo foi cruciﬁcado, o
Palácio de Herodes, onde ele foi rejeitado, a Casa de
Caifás, lugar do interrogatório não oﬁcial, a Fortaleza
de Antônia, onde Pôncio Pilatos lavou as mãos e Jesus
foi julgado e condenado pelo povo. Lá é possível ver
ainda a cidade de Davi, o segundo templo dos judeus,
o Muro das Lamentações, conhecido também como
Muro Ocidental da Plataforma do Templo e o Templo

