
  

CONGREGATIO 

PRO INSTITUTIS VITAE CONSECRATAE 

ET SOCIETATIBUS VITAE APOSTOLICAE 

Cidade do Vaticano, 22 de Junho de 2021 

Prot. n. 54139/2014 

Eminéncia Reverendissima, 

recebemos o seu Oficio com o qual nos comunica algumas 

informag6es relativas as trés entidades agrupadas sob o nome de Arautos do 
Evangelho. Agradecemos-lhe sinceramente. 

Conforme solicitado, em anexo enviamos o decreto que nomeia 

formalmente como seu Assistente, 0 Rev. Pe. Evaldo Gomez, O. Carm., 

escolhido pelo senhor como seu Delegado para a Sociedade de Vida 

Apostélica masculina Virgo Flos Carmeli. 

Além disso, esta Congregacao para os Institutos de Vida Consagrada 

e as Sociedades de Vida Apostdlica - depois de consultar o Dicastério para 

os Leigos, Familia e Vida - e obter a aprovacdo do Santo Padre Francisco, 
comunica-lhe o seguinte: 

— aluz das informacées recebidas pela Sé Apostdlica; 

— tendo em conta as numerosas comunicag6es aqui enviadas pelos pais 

das criangas e jovens inseridos na 6rbita da Associacio Arautos do 

Evangelho, nas quais se lamentam que as familias de origem sao, na 

maioria das vezes, excluidas da vida dos seus filhos, e que os contatos 

com 0s pais ndo sao suficientemente garantidos; 

— considerando o tipo de disciplina excessivamente rigida praticada nas 
comunidades dos Arautos do Evangelho; 

— afim de permitir aos mais jovens o indispensavel relacionamento com 

as familias e com o objetivo de prevenir qualquer situacaéo que possa 

favorecer possiveis abusos de consciéncia e plagio contra menores; 

(com anexo) 
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decidiu que todos os menores de idade admitidos a qualquer titulo na 

Associacgéo privada de Arautos do Evangelho ou que residam nas Casas, 

Colégios, Internatos da mesma Associacado, ou nas Sociedades de Vida 

Apostélica Virgo Flos Carmeli e Regina virginum, ao final do ano letivo em 

curso devem voltar a viver com as suas familias e serem confiados aos 

respectivos pais. 

Cabe ao senhor, Eminéncia Rev.ma, comunicar esta decisao ao 

Presidente Geral da Associacdo Privada Arautos do Evangelho, ao Superior 

Geral da Sociedade de Vida Apostélica Clerical Virgo Flos Carmeli e a 

Sociedade de Vida Apostélica feminina Regina Virginum, e - jantamente com 

seus colaboradores - definir os procedimentos praticos e tomar as medidas 

especificas para que esta decisdo seja cumprida dentro dos prazos 

estabelecidos. 

Aproveito a ocasiao para sauda-lo fraternalmente no Senhor 

crucificado e ressuscitado. 
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