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O Carisma da vocação Teresiana, 

totalmente voltado para a união perfeita, 

acende em nossos corações a sede do Deus 

vivo, plasma a nossa vida carmelitana em 

função da interioridade e guia-nos ao 

encontro e a experiência de Deus(Const.47) 

O Fundador 

Frei Isidoro da Natividade 

Carmelita Descalço da Província Romana 

nasceu em 

Carpeneto 

(AL), Itália no 

dia 8 de julho 

de 1696. Fez a 

Profissão 

Solene no dia 

9 de Setembro 

de 1723. No 

ano de  

1737, levado 

pelo ardente amor à espiritualidade 

carmelitana, fundou a Congregação na 

Itália, inserindo-a na corrente do 

apostolado ativo e popular de seu 

tempo.Tinha haurido do coração ardente 

da Santa Madre Teresa a ideia de expandir 

a Reforma a outras almas que iriam se 

dedicar à Promoção Humana e Cristã da 

Juventude, principalmente da Mulher 

Adolescente. 

 

Irmãs Carmelitas Teresianas 

Desejosas de expandir seu carisma, no dia 

25 de outubro de 1979 foram enviadas 4 

irmãs como missionárias ao Brasil. Em 4 de 

março de 1992 2 irmãs italianas e 2 irmãs 

indianas foram enviadas a India per uma 

nova fundaçao, ambas para servir de modo 

particular na educação cristã de crianças e 

jovens. Fiéis ao espírito Teresiano, 

consideramos com parte integrante do 

nosso Carisma o primado da fecundidade 

apostólica da própria vida contemplativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O nosso Instituto propõe-se difundir, 

mediante todas as suas obras e atividade, o 

tríplice ideal do Carmelo: 

-Contemplativo 

-Mariano 

-Missionário 

O Apostolado 

Deve apresentar sempre o espírito 

Carmelita 

Principais atividades apostólicas: 

Centro educativo, 

assistencial e religiosa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atividades paroquiais e missionárias 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Centro de Espiritualidade 
 

 
 
 

 



Santa Teresa de Jesus 
dos Andes 

(Santiago do Chile, 13 de julho de 1900 — 12 

de abril de 1920) foi uma 

monja carmelita chilena. 

Seu nome de batismo era Juana Fernández 

Solar. Desde a sua adolescência viveu 

fascinada pela figura de Jesus. Entrou para 

o mosteiro das carmelitas descalças de "Los 

Andes", no dia 7 de maio de 1919, com o 

nome de Teresa de Jesus. Morreu aos 

dezenove anos de idade, depois de ter feito 

profissão religiosa antes de completar o 

noviciado, em vista do perigo de morte. 

Foi beatificada pelo Papa João Paulo II, no 

dia 3 de abril de 1987, em Santiago do Chile. 

Foi canonizada pelo mesmo Papa João Paulo 

II, na Basílica de São Pedro, no dia 21 de 

março de 1993, e por ele proposta como um 

modelo para a juventude. É a primeira flor 

de santidade da nação chilena e do Carmelo 

da América Latina. 

 

 

 

 

 
 

 

Convento  
Santa Teresa 

 

Rua Jobair da Silva Prado, 230 Jd. 

Esplanada Jundiaí - SP 

CEP: 13.202.090 

(11) 4607-5621 / 4587-3080 

 

irmascarmelitas@bol.com.br 

        Irmãs Carmelitas Teresianas 

www.carmelitaneteresiane.it 

Onde estamos hoje 

 

✓ Italia (1737) 

 

✓ Brasil (1979) 

 

✓ India (1992) 

 
 

 
 

 
 
 

 

Irmãs Carmelitas Teresianas 
 

 

 

 
 

“Deus alegria infinita” 
 
 

          

Santa Teresa de Jesus dos 
Andes 

um modelo de santidade para a 
juventude hoje. 

Padroeira do jovens da America 
Latina 

1 º Centenario de Morte 
1920-2020 
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