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New pilgrimage route leads devotees to Christ the Redeemer 
 

 
Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida  | https://bit.ly/2FrdkIs 

 

The Christ the Redeemer, in Rio de Janeiro, will be the destination of a group of Catholic 
pilgrims leaving the National Shrine of Our Lady of Aparecida, in the countryside of São 
Paulo, on April 6. The devotees intend to inaugurate a pilgrimage route, which has almost 
500 kilometers and crosses 21 municipalities, by bicycle. They expect to arrive in the capital 
of Rio de Janeiro seven days later, on April 13. 

Polish priest Cristóvão Sopick, responsible for the project, explains that the route, which has 
the support of the Archdiocese of Rio de Janeiro, can also be traveled on foot. In this case, 
pilgrims will walk for 16 days. The route, which will include celebrations of masses at each 
stop, travels through the same places along the route that links a church in the Western 
Zone of Rio to the Sanctuary of Aparecida. 
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Professional cyclist, the priest has participated in national and international competitions, 
and is four times Brazilian champion of Team MTB 12 Hours, Brazil’s most traditional long 
duration team relay mountain bike tournament. According to him, the new route may heat 
the economy of countryside municipalities: “There is a possibility of turning abandoned 
houses and farms into hostels and shelters for pilgrims and tourists”. 

With arms open over the Guanabara Bay, the Christ the Redeemer, sitting atop the 
Corcovado Hill, is one of the most sought-after tourist spots in Brazil. World’s biggest and 
most famous art deco sculpture, the Christ the Redeemer is one of the seven wonders of the 
modern world. The city view from the top is breathtaking. In addition to visiting the Christ 
and its chapel, visitors can also explore the Tijuca Forest. 
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Nova rota de peregrinação leva devotos ao Cristo Redentor 
 

O Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, será o destino de um grupo de peregrinos católicos 
que sairá do Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, no interior de São Paulo, no 
dia 6 de abril. Os devotos pretendem inaugurar a rota de peregrinação, que tem quase 500 
quilômetros e passa por 21 municípios, de bicicleta. A previsão é chegar à capital carioca 
sete dias depois, em 13 de abril. 

Responsável pelo projeto, o padre polonês Cristóvão Sopick explica que o trajeto, que tem 
apoio da Arquidiocese do Rio de Janeiro, também poderá ser realizado a pé. Neste caso, fiéis 
vão caminhar por 16 dias. A rota, que prevê a celebração de missas a cada parada, percorre 
os mesmos lugares do percurso que liga uma igreja na zona Oeste do Rio ao Santuário de 
Aparecida. 

Ciclista profissional, o padre já participou de competições nacionais e internacionais, sendo 
quatro vezes campeão brasileiro da MTB 12 Horas por equipe, prova mais tradicional do 
Brasil na modalidade de mountain bike de longa duração em revezamento. Para ele, o novo 
trajeto pode aquecer a economia de municípios do interior: “Existe a possibilidade de 
transformar casarões e fazendas abandonados em albergues e pontos de acolhimento de 
peregrinos e turistas”. 

De braços abertos sobre a baía de Guanabara, o Cristo Redentor, localizado no alto do 
morro do Corcovado, é um dos pontos turísticos mais procurados do Brasil. Maior e mais 
famosa escultura art déco do mundo, o Cristo é uma das sete maravilhas do mundo 
moderno. Do alto, o visual da cidade é estonteante. Além de conhecer o Cristo e sua capela, 
o visitante pode explorar a Floresta da Tijuca. 
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