
 
SPA/ terapia familiar     REDE SOCIAL DE FORTALEZA       
 
 
 

Nome da 
organização 

O Espaço Holístico Santa Tereza de Jesus é um centro de 
terapias integrativas e complementares filiado a congregação 
das filhas de Santa Terresa de Jesus que tem por objetivo 
principal o cuidado com a saúde da pessoa na sua 
integralidade e com a vida em todas as suas dimensões. 
Esse espaço também têm o compromisso com o 
conhecimento promovendo cursos , oficinas, seminários de 
Reike, palestras com temas afins. 

Endereço  
Rua Madre Ana Couto, 157 Messejana- Fortaleza-CE 
 

Responsável Congregação das Filhas de Santa Teresa de Jesus 
 
Coordenadora: Irmã Ana Maria da Conceição 
 
 

Outros 
contatos 

(85) 3474-3728 
espaholisantateresadejesus@gmail.com 

Tipo de 
organização 

Filial da Congregação da filhas de Santa Teresa de Jesus 
  
 

Serviços 
oferecidos 

 

• Acumputura Sistêmica e Auricular 

• Alinhamento dos Chakras 

• Avaliação Nutricional 

• Calatonia- Terapia de toques sutis no corpo visando o 
relachamento/tratamento 

• Constelação Familiar 

• Drenagem Linfática 

• Foto Kirlian – avaliação energética da aurea através 
dos dedos das mãos 

• Geoterapia (tratamento com argila) 

• Hidroterapia (banhos) 

• Massoterapia- Massagem terapêutica 

• Moxabustão- técnica terapêutica da Medicina 
Tradicional Chinesa que baseia-se nos mesmos 
princípios e conhecimentos dos meridianos de energia 
utilizados na acupunctura. 

• Piscoterapia Breve e de Emergência(Psicóloga) 

• Radiestesia- Avaliação energética ,através do pêdulo 



nas ,dimensões biopsicosocioespirituais visando a 
integralidade 

•  Radiônica- Tratamento a distância através dos 
gráficos radiestésicos 

• Reike- é uma terapia baseada na canalização da 
energia universal (rei) através da imposição de mãos 
com o objetivo de restabelecer o equilíbrio energético 

• Shantala (massagem em criança) 

• Shiatsu-Shiatsu é um método terapêutico japonês.O 
significado da palavra shiatsu é "pressão com os 
dedos”. É uma terapia oriental de reequilíbrio físico e 
energético. 

• Terapia Floral - A terapia floral é uma ciência baseada 
em essências florais, que são extratos líquidos 
naturais e altamente diluídos de flores, plantas e 
arbustos, que tem por objetivo promover o equilíbrio 
do sistema emocional e a harmonia pessoal, sempre 
buscando a conscientização plena do paciente, tanto 
do mundo interior quanto do exterior 

• Terapia Integrativa da Respiração (Renascimento)- 
Terapia da Respiração Consciente é uma técnica 
simples e poderosa que nos ajuda a trazer mais 
consciência, totalidade e liberdade para a vida. 

• Serviços comunitários (grupos):  
Yogaterapia- Seg. As 19 :30hs 

           Reike solidário- Ter. 18 :00hs 

• Multirão terapêutico : Oferecimento de todos os 
serviços acima descritos  , com 50% de 
desconto.(acontece 1 vez por mês). 

• Cursos de formação : Reike, Radiestesia,Alimentação 
natural 

 

População 
alvo 

 
População em geral 
 
 

Bairros  Comunidades em geral 

Critérios de 
admissão 

 
 
Agendamento por telefone do serviço desejado com ou sem  
encaminhamento de algum profissional de saúde. 
 

Comentários • Esse espaço funciona desde 2004. 

• Tem como grupo terapêutico as Irmãs da 
Congregação e outros terapêutas que trabalham como 
autônomos. 

 



 

 


