
Semelhanças Biográficas 

 Teresinha do Menino Jesus Isabel da Trindade 



Nascimento – Batismo -Infância 

TERESINHA DO MENINO JESUS 

• Nascimento- a 2 de Janeiro de 1873 em 
Alencon (Franca) com o nome de Maria 
Francisca Teresa Martin.  Sendo a ultima 
filha (nona) do casal Martin, Teresa nasceu 
de saúde frágil.  

•  BATISMO - Teresinha é batizada a  4 de 
Janeiro,  na Igreja de Nossa Senhora de 
Alencon 

• INFANCIA – A 28 de Agosto de 1877, morre 
a Senhora Martin. Teresinha tem apenas 
quatro anos de idade. No dia seguinte, ela 
escolhe sua irmã Paulina para sua segunda 
mãe.  Em Novembro a família muda-se 
para Lisieux nos Buissonets 

 

ISABEL DA TRINDADE 

• Nascimento- a 18 de Julho de 1880, no 
campo militar de Avor (Franca). De parto 
difícil, sendo a primeira filha do casal 
Catez,  nasceu de saúde robusta 

• BATISMO-Isabel  e’ batizada a  21 de 
Julho, dia da Festa de Santa Maria 
Madalena, na Capela do Campo Militar de 
Avor 

• INFANCIA- Isabel Tem apenas 10 meses de 
idade quando a família se muda para 
Auxonne, e, um ano depois (1882),  muda-
se para Dijon apos a morte de sua avo’, 
Sra. Rolland.  A 20 de Fevereiro de 1883 
nasce a sua irmã Margarida; Em 1887  
Janeiro (24) morre seu avo (Sr. Rolland) 
que morava na sua casa, e, em Outubro 
(2) morre seu pai (capitão Catez).  
 



PRIMEIRA COMUNHAO, E ADOLESCENCIA 
• – Em 1884, a 8 de Maio, Teresinha faz a sua 

Primeira Comunhão na Abadia. Escrevera’ 
depois: “Ah! – como foi doce o primeiro 
beijo de Jesus a’ minha alma! – Foi um beijo 
de amor”  (Ms A - HA). A 22 de Maio (festa 
da Ascensão) Segunda Comunhão. Escreve 
que nesse dia repetia para si própria as 
palavras de S. Paulo: - “Já não sou eu que 
vivo, e’ Jesus que vive em mim!”(HA– Ms A). 
Dezembro  de (1886) dá-se a sua 
“Conversão” ou “Graça”  de Natal. – Dira’ 
mais tarde:  - “Nessa noite de LUZ, começou 
o terceiro período da minha vida, o mais 
belo do todos, o mais repleto das Graças do 
Ceu…”. (HA – Ms A).  

   

• 1888/89  Viaja ate’ ao Sul de Franca (Midi). 
Isabel confia a sua vocação religiosa ao 
Abade Angles. Em Outubro  (1888) entra 
para o Conservatório de Dijon. 

• Faz a Primeira Comunhão a 19 de Abril de 
1891, tem onze anos de idade – Dira’ a M. 
Luisa Hallo: “Já’ não tenho fome, Jesus 
alimentou-me”.  Aos Treze anos recebeu o 
primeiro premio de solfejo superior,  e, o 
primeiro premio de piano no 
Conservatório de Dijon em Julho de 1893.  
Em 1896 e 1898 Isabel visita Lourdes. Em 
Marco/Abril (Pascoa) de 1899, participa  
na  Missão Redentorista, pregada em 
Dijon. Sente o apelo para Carmelo.  



PRIMEIRA COMUNHAO, E ADOLESCENCIA 
•Maio de 1887 começa  a sua 

luta para entrar para o 
Carmelo. A 4 de Novembro, vai 
em peregrinação a Roma, e no 
dia 20, consegue uma 
audiência com o Papa Leão 
XIII.  A Nove de Abril de 1888 
entra no Carmelo de Lisieux, 
com apenas quinze anos. 
 

• Escreve no seu diário Espiritual – “Oh! 
Meu Esposo, meu Rei, minha Vida, 
meu Amor Supremo, sustenta-me 
sempre neste caminho da Cruz que 
escolhi para compartilha-lo, pois sem 
Ti, nada posso!”. Sua mãe só  dará 
consentimento para a sua entrada no 
Carmelo, apenas quando esta tiver 
completado 21 anos. Em Janeiro de 
1900  - Retiro pregado pelo P. 
Hoppenot, e ainda faz ferias no Sul de 
Franca. A Dois de Agosto de 1901 
entra no Carmelo de Dijon, com vinte 
e um anos de idade.  

 



A Vida no Carmelo 
• Em 1893 - Madre Inês de Jesus, nomeia-a auxiliar na 

formação das noviças. Inicia a compor poesia. 

• 1895 - ordem da Madre Prioresa, inicia a redação das 
suas recordações de infância. 

•  –A 9 de Junho de 1895 -  Festa da Santíssima 
Trindade - Teresa escreve o seu “Ato de Oferecimento 
como vitima de holocausto ao Amor Misericordioso – 
“ O’ meu Deus! Trindade Bem-aventurada! Desejo 
amar-Vos….!!!” 

•  Setembro de1896 -  Numa carta dirigida a’ Ir. Maria 
do Sagrado Coração, ela escreve  - “Quereria 
percorrer a terra, pregar o Teu nome 
Jesus”….”Quereria ser Missionário ……”   E’ na leitura 
da Primeira Epistola de S. Paulo aos Coríntios  Cap. XII 
e XIII, que encontra resposta .  “Compreendi  que o 
Amor e’ tudo, que abarca todos os tempos e todos os 
lugares…..” ”Compreendi que o Amor encerra todas 
as Vocações”……!!!!!. -  ”Encontrei finalmente a 
minha vocação – a minha vocação e’ o Amor!” – “No 
coração da Igreja minha Mãe, eu serei o Amor!...” 

• A 8  de Dezembro, faz a sua tomada de habito, 
e a  11 de Janeiro de 1903, (festa da Epifania) 
Isabel faz a sua Profissão, pronunciando os 
seus Votos. Dez dias depois faz a sua tomada 
de Véu.   

•   Em Onze de Marco de 1904 nasce a sua 
primeira sobrinha, a qual se chamara’ também 
Isabel.  

•  A Vinte e Um de Novembro de 1904, escreve 
a sua celebre oração “O’ meu Deus, Trindade 
que eu adoro!!!!....”.   

•  Em Marco/Abril de 1905,  durante a 
Quaresma, aparecem os primeiros sintomas 
da doença.  Em meados de Agosto, já’ 
enfraquecida, Isabel e’ dispensada do seu 
oficio de segunda porteira. 

•  Em Marco de 1906 entra na enfermaria, e em 
Abril recebe a Extrema-unção.  



A Vida no Carmelo 
•  Janeiro de1896 - Entrega do 

manuscrito das suas recordações  que 
irão ser os primeiros capítulos de 
“Historia de uma Alma”, e, em 2 de 
Abril, na noite de Quinta para Sexta-
feira Santa, tem os primeiros sintomas 
da doença (hemoptise), e em Julho de 
1897, entrega a’ Madre Maria de 
Gonzaga (entretanto eleita Prioresa), o 
fim das suas recordações. (Ms C). Em 
meados de Julho Teresa desce a’ 
enfermaria,  recebe a sua ultima 
Comunhão .  

30 de Setembro acaba por falecer por 
volta das sete horas. As ultimas 
palavras são: - Oh! Amo-te!...Meu 
Deus…eu…Vos….Amo!.....”. 
 

• Em  16 de Agosto de 1906, Isabel começa 
a redigir o seu ULTIMO RETIRO.  Depois 
de ler e meditar as cartas de S. Paulo, 
assumiu seu novo nome de “Laudem 
Gloriae” (Louvor de Sua Gloria), 
querendo ser no  seio  da Trindade o 
Louvor da Sua Gloria.  Melhora 
entretanto. Escreve “Ceu na Fé “  -  diz: 
“Parto com a Ssma. Virgem na tarde de 
Assunção a fim de me preparar para a 
vida eterna…a nossa Madre fez-me tanto 
bem, ao dizer-me que este retiro ia ser o 
meu noviciado no Ceu…”  

• Outubro fica definitivamente de cama e 
recebe pela segunda vez a Extrema-
unção.  

• A 1 de Novembro recebe a ultima 
Comunhão, e a nove de Novembro morre 
pelas seis horas da manha.  As suas 
ultimas palavras foram: “Vou para a Luz, 
para o Amor ., para a Vida”. 
 



 
MISSAO POSTUMA 

 • Teresinha promete não ficar ociosa no 
céu: -“Farei cair uma chuva de rosas 
em Graças sobre a terra” 

• Teresinha viveu Nove anos no 
Carmelo – Morreu com 24 anos de 
idade. 

• ”. Foi canonizada em 1925 pelo Papa 
Pio XI,  e foi declarada Doutora da 
Igreja pelo Papa João Paulo II, em 19 
de Outubro de 1997. E’ ainda 
Padroeira dos Missionários Católicos. 

 

• Isabel  diz: - “Parece-me que no Ceu, a 
minha missão, será atrair as almas 
ajudando-as a sair de si mesmas, para 
se unirem a Deus, por um movimento 
bem simples e amoroso, e a guarda-las 
nesse grande silencio interior, que 
permite a Deus imprimir-se nelas, 
transformando-as em Si próprio”. 28 
Outubro de 1906 (C.335) 

• Isabel viveu Cinco anos no Carmelo – 
Morreu com 26 anos de idade.  

• Em 25 de Novembro de 1984  foi 
Beatificada pelo Papa João Paulo II na 
Basílica de S. Pedro. Foi canonizada no 
dia 16 de Outubro de 2016, pelo Papa 
Francisco, na Praça de S. Pedro no 
Vaticano 



O B R A S  

• “A Historia de uma Alma” – Uma colecao de 
manuscritos autobiograficos, publicados um 
ano depois da sua morte. 

• Cartas 

• Poemas 

• Oracoes  

 

 

 

 
• Rosa Cunha 

•  “Obras Completas” – Uma compilacao de: 

   Cartas 

• Diario 

• Poesias 

• Notas Intimas 

• Oracoes 
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