
Família Carmelita Descalça de Fátima
Irmãs do CARMELO DE S. JOSÉ

Padres da DOMUS CARMELI
Carmelitas Seculares

Nós, as Irmãs Carmelitas Descalças,
vivemos em conventos de clausura

- os Carmelos - dedicadas à vida
contemplativa.

A vida de um Carmelo
é pautada pela oração

litúrgica e silenciosa,
pela simplicidade, alegria
e amizade entre as Irmãs.

Damos testemunho da primazia de Deus
sobre todas as coisas.

Apesar de estarmos em clausura,
vivemos perto das preocupações da Igreja

e do mundo e apresentamo-las a Deus
nas nossas orações - uma forma
de apostolado fecundo e eficaz.

www.casadecomunhao.carmelitas.pt

Nós, os Padres Carmelitas Descalços,
somos uma comunidade

que partilha a alegria de termos
recebido a mesma vocação

e missão nesta Família.
Privilegiamos a vida orante

e comunitária mas somos
de vida apostólica.

Em Fátima, temos
um Centro Mariano,
a DOMUS CARMELI,

onde recebemos pessoas
e grupos para actividades pastorais.
Oferecemos actividades formativas

sobre o tema da oração.
Todos juntos expressamos o verdadeiro

carisma do Carmelo Teresiano.

Inspirados pelos nossos
fundadores, S. Teresa

de Jesus e S. João da Cruz,
queremos cultivar o sentido

de família numa comunidade
de comunidades, que privilegia

os valores da oração,
da amizade, da partilha de vida

e da pastoral da espiritualidade.
Aspiramos atrair para a Terra

a comunhão vivida na Trindade,
à imagem da Família de Nazaré.

Acreditamos que a comunhão é força
que transforma o mundo.

Queremos testemunhá-la nesta
Casa aberta para todos.

Nós, os Carmelitas Seculares,
procuramos viver
a espiritualidade carmelita
inseridos no mundo profissional e familiar.

Cultivamos um grande sentido de família
e proximidade às comunidades dos Frades
e das Irmãs Carmelitas.

A CASA DE COMUNHÃO é um espaço
da Família Carmelita Descalça de Fátima,
formada pelas Irmãs do CARMELO DE S. JOSÉ,
pelos Padres da DOMUS CARMELI e pelas
comunidades de Carmelitas Seculares.

«Esta casa é um Céu para quem se contenta de só contentar a Deus
e não faz caso do seu próprio contentamento.» 
S. Teresa de Jesus
(Caminho de Perfeição 13, 7)

casadecomunhao@carmelitas.pt 

CARMELO DE S. JOSÉ

Avenida B. Nuno, 361
Cova da Iria

2495-304 Fátima

Tel. 249 531 627

carmelofatima@carmelitas.pt
www.carmelofatima.carmelitas.pt

SECULARES

DOMUS CARMELI

Rua do Imaculado Coração de Maria, 17
Cova da Iria
2495-441 Fátima

Tel. 249 530 650

domus@domuscarmeli.net
www.domuscarmeli.net

carmelosecular@carmelitas.pt
www.seculares.carmelitas.pt



Queremos dar aos jovens um espaço especial
nesta Casa. Temos as nossas portas abertas
para todos os que, individualmente ou em grupo,
nos queiram visitar e conhecer.

Visita-nos

«Nestes tempos são necessários
amigos fortes de Deus.»
S. Teresa de Jesus 
(cf. Livro da Vida 15, 5)

Vem rezar connosco. Além dos momentos orantes de cada uma
das nossas comunidades, temos as seguintes celebrações em comum
no Carmelo de S. José:

«Felizes os que moram em vossa casa:
podem louvar-Vos continuamente.»

Salmo 83, 5

Oração
em Família

Aprender
juntos

Nesta CASA DE COMUNHÃO reza-se.

A Eucaristia e a Liturgia das Horas
convocam-nos como família reunida
em nome de Jesus e em comunhão

com toda a Igreja.

Como todas as famílias sentimos necessidade
de aprofundar a nossa identidade carmelita,

edificando a nossa CASA DE COMUNHÃO
através de momentos de partilha e formação.

Dia da Família Carmelita
Inicia Sábado:
às 18h30 com as Vésperas
e Salve Regina,
seguidas de oração pessoal.
Termina Domingo:
com a Eucaristia às 12h00.

Dia vocacional 
Todas as Quintas-feiras:

Eucaristia às 8h00.
Na primeira Quinta-feira

de cada mês: Vésperas
e Exposição do Santíssimo

às 18h30.

Aqui encontras Irmãs, Padres e Leigos, que te acolhem
e dão a conhecer o que somos e fazemos,

a quem podes colocar as tuas questões
e com quem podes partilhar os teus ideais.

Sente-te em casa

Tu tens um lugar no mundo e na Igreja. Disponibilizamo-nos para te acompanhar,
individualmente ou em grupo, na descoberta da tua vocação. Terás uma equipa,
formada por uma Irmã, um Sacerdote, um Casal ou Leigo, que te ajudará a descobrir
esse lugar na Igreja. Podes escolher a(s) pessoa(s) com quem desejas
percorrer este caminho.

Descobre o teu caminho

Damos-te a possibilidade de agendar várias modalidades de encontro:
. contactos por email ou telefone;

. uma simples visita, individual ou em grupo, com contacto prévio;
. acompanhamento individual e personalizado;

. encontros de discernimento vocacional, com possibilidade de alojamento.

Marcamos encontro?


