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O 
Caminho 

de 
Maria 

Madalena
Com Conrado López



Convidamos você para se juntar a nós, em uma viagem,
definitivamente, transformadora. 

 
Juntos iremos percorrer o caminho dessa mulher que impactou

o mundo, que trouxe diversas leituras e conexões. 
 

Mulher influente, que pensou fora da caixa, fugiu das regras -
sendo intelectualmente super desenvolvida; devota ao amor de

Deus, sábia e fiel apóstola do Mestre Jesus. Companheira
dele. Juntos, a sagrada união. Um amor transcendental. 

 
Nossa missão é trazer consciência para esse ser tão sagrado,
que impacta a vida de todos os seres até hoje nesse planeta. 

 
É estreitar esse laço com o divino feminino, é enxergar e

reconhecer essa força que habita dentro de cada um de nós. 
Te convidamos a vibrar nessa sintonia com a gente. 

Seja bem-vinde!! 



APOSTOLA APOSTOLORUM 
Para muitos, Maria Magdalena foi o complemento de Jesus
para ancorar seus ensinamentos na Terra. Em 2016 o papa

Francisco a nomeou como "a apóstolo dos apóstolos".
 Algumas linhas acreditam que eles se casaram e tiveram filhos. 

 
Diversas histórias revelam que Magdalena viveu os últimos

anos de sua vida no sul da França.
 A região até hoje possui pontos atrativos que contam mais

sobre a jornada dessa mulher que viveu absolutamente
entregue ao ensinamento espiritual que recebeu do Mestre. 

 
 

Maria Magdalena é símbolo do sagrado feminino, a energia que
desperta as almas para a sacralidade da vida. 

Conectar com ela, é conectar-se com o sagrado amor na
essência de cada um de nós. 

Um resgate do feminino, mas também da fé, entrega, amor e
magia da vida no planeta terra. 

 



Chegada a Marselha

MAPA DO ROTEIRO

Santes Maries de la Mer • Festa de Santa Sara

Sainte Baume • a história de Maria Madalena no sul da França

Os mágicos encantos do sul da França 

Carcassone • Viagem no tempo para a época medieval francesa

Os mistérios revelados • Rennes le Chateau ∆ Nostradamus

Celtas e Druidas • Gran Menhir ≈ Labirinto do bosque sagrado  

Reino dos Cátaros • o legado de Madalena silenciado na história 

Toulouse • Retorno a casa.



E acabou que o único que poderia me julgar, 
ME DEFENDEU.



Viagem internacional rumo a Marselha.

PROGRAMAÇÃO DIA A DIA

DIA 0 • 22 de Maio• Kin 109

Chegada do voo em Marselha.
Teremos um transporte aguardando para nos levar ao hotel.
Acomodação e descanso.

DIA 1 • 23 de Maio• Kin 110

Iniciamos oficialmente nossa jornada com uma linda celebração!
A festa de Santa Sara em Santes Maries de la Mer. 
15:30h processão da imagem negra de Sta, Sara desde a igreja
de Nôtre Dame de la Mer até as águas do mar mediterrâneo,
que de acordo com a tradição, viram a chegada das Marias junto
com a Maria Madalena.

• Pernoite em Marseille.

DIA 2 • 24 de Maio• Kin 111



Igreja de Nôtre Dame de la Mer 



Iniciaremos o dia com uma visão panorâmica de Marselha
desde a Catedrale La Major para depois visitar a Place de
Lenche, conhecida por fazer parte da pregação de Maria
Madalena.
Passaremos pelo forte de S. João Batista e o antigo e
pintoresco porto onde se encontra a Abbaye de Saint Victor.
Um mosteiro importante do século V, que foi construído sobre
um cemitério pagão.
O atual edifício data do século XIII, mas a cripta é muito mais
antiga e contém vários sarcófagos ornamentados datando da
época romana.

A cripta também contém uma capela, em forma de caverna,
dedicada a Madalena.
Encontraremos a famosa estátua de Notre-Dame de
Confession segurando uma criança nos braços, conhecida
como a Virgem negra.
Pernoite em L'Hôtellerie de la Sainte Baume próximo da gruta.

DIA 3 • 25 de Maio• Kin 112



Hoje visitaremos a antiga floresta, aonde fica localizada a
mágica gruta de Maria Madalena consagrada em tempos
ancestrais a outra deidade pagã feminina.

A trilha tem 1,5km, inclinação moderada passando por uma
floresta que é protegida desde o século XIII, no verão
garante o abrigo perfeito do calor e sol durante a caminhada,
e a cada passo, mergulhamos no refúgio de paz escolhido
pela santa.

Para os mais aventureiros, acima da gruta tem uma capela no
topo da montanha.

Descanso e pernoite com pensão completa no L'Hôtellerie de
la Sainte Baume próximo da gruta de Maria Madalena.

DIA 4 • 26 de Maio• Kin 113



Gruta de Maria Madalena



O passeio de hoje nos leva a Saint Maximin-la-Sainte-Baume,
para visitar a basílica de Santa Maria Madalena, onde fica o
relicário da santa contendo os restos mortais de uma mulher
mediterrânea de aproximadamente 50 anos de idade, datando do
século I: crânio e pele da fronte, que teria sido tocada por Jesus
após sua ressurreição, quando ele teria dito "noli tangere me"
(não me toques). 
Viagem e pernoite num local pintoresco rodeados de muita
natureza e história no Estado de Languedoc, a terra dos cátaros. 

Hoje nossa aventura nos leva a sentir a beleza do sul da França
com os 5 sentidos. Iniciamos o passeio visitando a vila mais linda
da França, Saint Guilhèm dau Desèrt onde visitaremos a abadia
de Gellone para depois visitar visitar a Ponte do Diavo e nos
adentrar na gruta de Clamouse, uma das mais famosas da Europa
pela concentração de aragonito, uma pedra tem a propriedade
mágica de favorecer a conexão com a Mãe Terra. 
Finalizamos o dia pernoitando em Beziers após visitar a igreja de
Maria Madalena e o famoso Ponte Velho.

DIA 6 • 28 de Maio• Kin 115

DIA 5 • 27 de Maio• Kin 114



Saint Guilhèm dau Desèrt



Já estamos nas terras do antigo reino cátaro e as linhas do
tempo se entrelaçam na nossa viagem.
Após pernoitar em Beziérs, hoje visitaremos Minerve. Cidades
importantíssimas para maior compreensão do período das
cruzadas. Foi em Beziérs que houve o massivo aniquilamento dos
cátaros. Gurpo de pessoas que iam contra o poder supremo do
papado e das inhjustiças da época. Os cátaros foram um reino
próspero com uma sociedade que reconhecia os direitos da
mulher assim como reconheciam a Maria Madalena como
companheira do mestre Jesus o que desencadeou a massacre
por ordem do rei da França e do Vaticano.

Pernoite em Carcassone. 

DIA 7 • 29 de Maio• Kin 116

DIA 8 • 30 de Maio• Kin 117

Dia de descanso numa das cidades medievais mais charmosas da
Europa, Carcassone. O convite é para mergulhar no tempo
caminhando pelas ruas, visitando lojas e restaurantes enquanto
nos preparamos para a reta final da viagem.



Carcassone



Visitaremos Alet-les-bains, uma das vilas do cátaros mais
mágicas do sul da França, onde visitaremos a casa de
Nostradamus e Abadia, além de muitos mistérios ocultos nas
ruas e casas.
Rennes le Chateau, reconhecido pelos mistérios relacionados
com nossa amada Maria Madalena e o Santo Graal.
Rennes les Bains, famosas águas termais no tempo dos romanos.
Seguiremos no fim do dia para o Monte Bugarach, montanhas que
abrigam grande magia que desfrutaremos e meditaremos juntos.

DIA 9 • 31 de Maio• Kin 118

DIA 10 • 01 de Junho • Kin 119
Hoje nos conectaremos com os ancestros das terras galas que
deixaram o seu conhecimento impregnado nas pedras como o
Grand Menhir de Counozouls que visitaremos para sentir a força
deste local sagrado e o Labirinto Vért, um local iniciático dos
druidas banhado de lendas e mistérios.
Finalizamos nossa aventura com o castelo medieval "Chateau de
Piuvert na pequena Vila de Nébias.
Pernoite em Montségur.





Hoje temos uma das visitas mais fortes da viagem pois as pedras
do Castelo de Montségur cantam a triste história do fim do país
cátaro. Mas antes disso visitaremos a Fonte de Fontestorbes
para nos conectar com a energia dos dragões e pedir proteção
para a jornada que iremos fazer.

A história de Montségur nos remete aos anos 1220 época da
inquisição do Vaticano com o intuito de ocultar o conhecimento
ancestral que libertava ao ser humano da escravidão religiosa
que estava sendo imposta pela força em nome do Amor de Deus.
O florescimento económico, o modelo de igualdade de género na
sociedade e denfender que Jesus teve descendencia com a sua
companheira Maria Madalena foram os fatores que forçaram o
holocausto do país cátaro por ordem do Vaticano junto com o rei
Filipe Augusto da França.
Durante o passeio visitaremos a Cruz de Morenci e Roc de
Fougasse, um altar próximo a Montségur.
Pernoite em Toulouse.

DIA 11 • 02 de Junho • Kin 120



Montségur



Último dia da viagem mas antes de nos despedir desta mágica
aventura pelo sul da França, teremos um passeio pela
cosmopolita cidade de Toulouse, nos aclimatando aos poucos
com o mundo moderno enquanto nosso coração continua
conectado e integrando todas as aventuras que passamos juntos
nas diferentes linhas do tempo.

Traslado ao aeroporto e viagem internacional de retorno a casa.

DIA 12 • 03 de Junho • Kin 121

Quantas histórias para serem contadas através do simples olhar
daquele que reconhece a verdade que existe por trás da versão

oficial contada pelos vencedores.
 

Sinta o chamado de mergulhar na sua própria história!
Aquela que toca o coração ao sentir a linda narrativa que ainda
esquecida com o passo do tempo, ela continua viva, preenchida

de amor e beleza aguardando a ser redescoberta por você!
 

FINAL DA VIAGEM



Quantas histórias para serem contadas através do simples olhar
daquele que reconhece a verdade que existe por trás da versão

oficial dos vencedores.
 

Sinta o chamado de mergulhar na sua própria história!
Aquela que toca o coração ao sentir a linda narrativa que ainda

esquecida com o passar do tempo, ela continua viva, preenchida
de amor e beleza aguardando a ser sentida por você!

 



Aos 33 anos de idade, assumiu o compromisso de ajudar as
pessoas a se reconectar com a sua essência e com o Coração da

Mãe Terra.  Para cumprir essa tarefa, ministra workshops e
organiza viagens, levando grupos aos lugares sagrados do Planeta,
permitindo que as pessoas entrem em contato com a sabedoria do

local com o cuidado e conforto que elas merecem. 

Conrado López
Kin 44 • Semente Harmônica Amarela.

Manifestador • Perfil 1/3 •Estratégia Informar

Filho do Sol, mensageiro das estrelas, guardião dos Portais
Sagrados e sincronizador do Tempo Natural Galáctico. 

Guardião da Casa Lua Magnética em Florianópolis e canalizador de
Kun•RA, Inspira e C.U.R.A., iniciativas do Projeto Adam Kadmon.

Espanhol, orientador espiritual
e  palestrante internacional. 
Escritor e terapeuta energético. 



 
"A beleza e abundância da vida preenche

tudo neste mundo... e as viagens espirituais
SIM são compatíveis com o conforto que o

participante merece.
 

Experimente uma viagem conosco 
e se permita receber o amor que 

a Mãe Terra tem para você." 
 



Contato

Conrado López Díaz

+55 (48) 99157 5451
projeto-adamkadmon@msn.com

conrado.lopez.diaz



O que oferecemos:
∆ Hospedagem em hotéis superiores com café da manhã;
∆ Acomodação em quarto duplo ou individual (pacote escolhido);
∆ Passagem aérea internacional para quem aderir a esse formato;
∆Aprendizados e ensinamentos de Conrado López;
∆Meditações e iniciações vinculadas à energia dos locais 
      sagrados que serão visitados;
∆Logística terrestre, assistência e atendimento de equipe local;
∆Todos passeios mencionados no roteiro;
∆Guia privativo de língua portuguesa durante os passeios;
∆Entrada livre a locais e centros arqueológicos descritos no    
      programa.



Investimento: 

∆ Preencher o seguinte formulário
∆ Fazer um depósito por valor de 200       por pessoa.
       Esse valor será abatido no fechamento do pacote.
       Dados bancários disponíveis no formulário da inscrição.
∆ Após confirmação da viagem, entraremos em contato para a    
      finalização dos pagamentos que poderão ser feitos em entrada 
      de 30% e o saldo em até 10x no cartão de crédito. 

VALORES ESPECIAIS
PARA OS  10 PRIMEIROS INSCRITOS

OU ATÉ  21 DE MARÇO.

Inscrição:

Q. Duplo Q. Individual

4.224

3.224

Terrestre + Aéreo.......
(saindo de São Paulo)

Terrestre..................

6.998

5.998

https://forms.gle/PgPaENt88ZW47Qbq7


Chegou o tempo de retirar os véus
e colocar os mantos vermelhos


