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JUSTIFICATIVA 
 
 

A propositura tem por objetivo instituir o Dia dos Arautos do Evangelho, a ser comemorado, 
anualmente, no dia 25 de março. 
 
Trata-se de uma Associação Internacional de Direito Pontifício. A primeira a ser erigida pela 
Santa Fé, no terceiro milênio, na festa da Cátedra de São Pedro. 
 
Sua origem remonta, à década de 50, quando um grupo de jovens se aglutinou em São Paulo 
para admirar a harmonia e cultivar a espiritualidade que se evoca do canto gregoriano, em 
meio ao estudo da Doutrina Católica. 
 
Uma associação de católicos aprovada pelo papa João Paulo II, em 2001. Atuante em 55 
países, desde a Ásia, Europa até a África, a congregação foi criada no Brasil em 1999 por 
João Scognamiglio Clã Dias, como uma dissidência da Sociedade Brasileira de Defesa da 
Tradição, Família e Propriedade. 
 
Na sua grande maioria composta por jovens, contabiliza mais de 30 mil arautos espalhado 
pelo mundo inteiro. Podem ser "eremitas" homens e mulheres que se dedicam inteiramente à 
ordem e praticam o celibato (seriam o equivalente aos padres e freiras das ordens religiosas), 
ou os chamados terciários, que são pessoas casadas ou solteiras que se esforçam para viver 
em conformidade com o carisma e a espiritual idade. 
 
A espiritualidade está alicerçada em três pontos essenciais: a Eucaristia, Maria e o Papa. O 
carisma os leva a procurar agir com perfeição, em busca da pulcritude, em todos os atos da 
vida diária, mesmo estando na intimidade. 
 
Os Arautos do Evangelho, colocando-se a serviço da Igreja, anunciam o Evangelho a todas 
as classes sociais, atuando nas paróquias, lares e escolas, nos mais variados ambientes 
profissionais, culturais e esportivos, na televisão e no rádio, nas favelas, hospitais, asilos e 
presídios, e em todo lugar onde lhes seja possível levar uma palavra de consolo, de ânimo ou 
de esperança. 
 
Conto com o apoio dos Nobres Pares para a aprovação do presente projeto. 


