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PLANEJAMENTO PASTORAL. POR QUE? 
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INTRODUCÃO 

 O conceito de comunhão (koinonía), assumido nos textos do Concílio Vaticano II, diz a Instrução 

Communionis Notio aos Bispos, exprime o núcleo profundo do Mistério da Igreja e se torna uma chave de leitura para 

a eclesiologia católica pós-conciliar. Mesmo assim, algumas visões eclesiológicas, apresentam uma insuficiente 

compreensão da Igreja enquanto mistério de comunhão. Isso se dá, sobretudo “pela falta de uma adequada integração 

do conceito de comunhão com os de Povo de Deus e de Corpo de Cristo, e também por um insuficiente relevo dado à 

relação entre a Igreja como comunhão e a Igreja como sacramento.” (CN 1) 

A correta compreensão da comunhão eclesial, aponta para a universalidade da Igreja, que “por um lado, comporta 

a mais sólida unidade e, por outro, uma pluralidade e uma diversificação, que não obstaculizam a unidade, mas lhe 

conferem o carácter de 'comunhão”. Esta pluralidade, diz a Instrução Communionis Notio  “refere-se quer à diversidade 

de ministérios, de carismas, de formas de vida e de apostolado no interior de cada Igreja particular, quer à diversidade 

de tradições litúrgicas e culturais entre as diversas Igrejas particulares.” (CN 15) 

Nas DGAE encontramos a seguinte afirmação sobre o que é Igreja: “A Igreja existe no mundo como obra das três 

Pessoas divinas [...] Ela é ‘o povo unido pela unidade do Pai do Filho e Espirito Santo’ (LG 4). Como comunhão 

(koinonia) divino-humana, ela ‘constitui na terra o germe e o início do Reino’, pois Jesus a iniciou ‘pregando a boa-

nova, que é a chegada do Reino de Deus’ (LG 5). E, desse modo, ela é, no mundo, sacramento de salvação, como 

afirmou o Concílio Vaticano II (cf LG 48).” (DGAE 7) 

 

1. ECLESIOLOGIA CONCILIAR 

Povo de Deus: como corpo de Cristo e morada do Espirito Santo – COMUNHÃO 

 

 O significado etimológico1: 

 

A origem do termo comunhão é o grego Koinonia traduzido para o latim como communio. Costuma 

ser usado como equivalente a: aliança, unidade, participação, partilha, comunicação, relação, compromisso, 

corpo.  

Na maior parte das vezes é usado como sinônimo de unidade. Todavia, vale o alerta de que os 

documentos conciliares não utilizam simplesmente como sinônimo comunhão - unidade. A LG 14 fala de duas 

unidades: uma formal e institucional e outra no Espirito, além do formalismo. Comunhão se aproxima mais 

do segundo sentido indicando interação das diferenças em um processo orgânico, flexível e criativo. Unidade 

tem um sentido estático que tende para uniformidade e rigidez, uma conformação exterior, coesão social, 

apenas. 

Comunhão indica interação das partes envolvidas. Ela abarca a unidade e vai além, é a unidade em 

movimento. A comunhão, portanto é “uma realidade e uma experiência que transcende todos os outros 

modelos de unidade quanto à sua origem e fim” (Tillard, 1994, p. 645). A LG 4 fala que a comunhão acontece 

no Espirito Santo, unificador da Igreja na comunhão e no mistério. Essa identidade profunda da Igreja se 

fundamenta em sua origem, isto é, na Trindade onde as Pessoas Divinas estão em relação de mútua pertença 

e liberdade relacional. As DGAE, n. 11 usa a expressão “alteridade e gratuidade” para indicar este movimento 

e acrescenta: “motivados pela atitude de constante ida ao encontro do outro, contemplam a realidade, 

encarnando-se nela, discernindo os sinais do Reino de Deus e trabalhando para que ele cresça cada vez mais” 

(DGAE 12) 

 

 

                                                           
1 Verbete Comunhão. In Dicionário do Concílio Vaticano II, p. 162. 
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 O significado bíblico de comunhão2: 

O termo koinonia no grego neotestamentário significa a comum participação de muitos em um mesmo bem. 

Se refere a relações de compromisso mútuo e formação de grupo ou corpo social, uma comunidade. Seu 

significado aparece ligado aos conceitos de aliança, unidade, participação, partilha. E nas imagens: vinha, templo, 

corpo de Cristo, esposa, rebanho, casa. 

A comunidade cristã recebe, por meio do Espirito Santo, o dom da comunhão (Jo 7,39; 16,7; Rm 5,5;8,15-17; 

Gl 4,6). Como dom de comunhão, o Espirito reúne os que creem em Cristo. A comunhão é primeiramente com o 

Filho de Deus (1Cor 1,9) e no seu sacrifício (1cor 10,14-22) e sua vitória (1Cor 15,12-28) de modo que para um 

cristão seu viver é Cristo (Gl 2,20). Desta comunhão se desdobra a comunhão entre os cristãos que são chamados 

concidadãos dos santos, coerdeiros, foram um só corpo que é a Igreja Ef 2,19-22). 

A comunhão tem dois elementos fundamentais: a participação na mesma ceia (1Cor 10,16) e a vivencia do 

evangelho pelo ensino dos apóstolos que dá acesso ao ensinamento de Cristo. As comunidades que observam estes 

dois elementos, estão em comunhão entre si o que as leva para a prática da caridade. 

 

 A comunhão no Concilio Vaticano II 

 

Embora o Concilio utilize inúmeras vezes o termo ele não o define especificamente.  Diz: “ela não 

deve ser entendida como um vago sentimento, mas como uma realidade orgânica que exige uma forma jurídica 

e, ao mesmo tempo, é animada pela caridade”. Na LG a comunhão que se origina na Trindade é origem, forma 

e meta da Igreja, diz B. Forte 

 

 Dois horizontes da comunhão eclesial 

Para que o conceito de comunhão, possa servir como chave de interpretação eclesiológica, “deve ser entendido no 

contexto dos ensinamentos bíblicos e da tradição patrística, onde comunhão implica sempre uma dupla 

dimensão: vertical (comunhão com Deus) e horizontal (comunhão entre os homens). É essencial à visão cristã 

da comunhão reconhecê-la, antes do mais, como dom de Deus, como fruto da iniciativa divina cumprida no mistério 

pascal. A nova relação entre o homem e Deus, estabelecida em Cristo e comunicada nos sacramentos, expande-se 

ainda a uma nova relação dos homens entre si que os faz membros de um mesmo Corpo, o Corpo místico de Cristo, 

uma comunidade organicamente estruturada, um povo congregado na unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e 

dotado ainda com os meios adequados à união visível e social”. (CN 3) 

 Comunhão de serviço e ministérios 

O conceito comunhão mostra que não há distinção quanto a dignidade entre os membros da comunidade 

eclesial. Não há superiores, inferiores, servos, pois todos possuem a mesma dignidade na edificação do corpo de Cristo 

(LG 32). Todo carisma, dom e ministério é distribuído por Deus ao seu povo (1Cor 12,21) e tudo deve contribuir para 

o todo da Igreja (LG 12). Ao mesmo tempo, é o Espirito Santo quem torna cada membro da Igreja apto a formar e 

colaborar na comunidade eclesial (LG 7). Quando em comunhão ninguém erra no ato de fé (LG 12)3. 

A diversidade é de serviços e ministérios, não de dignidade. Serviços e ministérios integram dentro de uma 

hierarquia de comunhão. Como diz Klopepemburg: hierarquia é um adjetivo e não deve se transformar em substantivo, 

para então identificar-se como Igreja” (1971, p. 127). O ministérios hierárquicos “não foram instituídos por Cristo 

para se encarregarem por si sós de toda a missão salvadora da Igreja para com o mundo, mas que o seu cargo sublime 

consiste em pastorear de tal modo os fiéis e de tal modo reconhecer os seus serviços e carismas, que todos, cada um 

segundo o seu modo próprio, cooperem na obra comum.” (LG 30). 

                                                           
2 Verbete Comunhão. In Dicionário do Concílio Vaticano II, p. 162-163. 
3 Verbete Comunhão. In Dicionário do Concílio Vaticano II, p. 165. 
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 Hermenêutica da comunhão4 

A comunhão é tanto o conteúdo quanto o horizonte de interpretação da fé por ser uma leitura à luz do mistério 

de Deus. Essa interpretação favorece o consenso e a convergência teológico-pastoral das comunidades cristãs. O 

desafio está em perceber a comunhão no interior da Unam Sancta ecclesiam. Os critérios são: comunhão vertical e 

horizontal, comunhão visível e invisível, inserção na comunhão pela fé em Jesus e pelo Batismo, radicada na eucaristia, 

ligada ao ministério episcopal em referência ao petrino, a igreja como comunhão dos santos. Além disso o princípio 

da subsidiariedade e da colegialidade fundado na doutrinados apóstolos, nos sacramento e na organização hierárquica. 

Este conjunto de elementos indica que a comunhão quando interpretada no interior da comunidade se torna elemento 

de tolerância por ser sinal de dinâmica e movimento em direção a plena comunhão. 

 

2. A MISSÃO DA IGREJA NA MISSIO DEI 

PARTICIPAÇÃO 

 

 Comunhão na missão 

 

O Espirito Santo impele a Igreja “a cooperar para que o desígnio de Deus, que fez de Cristo o princípio de 

salvação para todo o mundo, se realize totalmente. Pregando o Evangelho, a Igreja atrai os ouvintes a crer e confessar 

a fé, dispõe para o Batismo, liberta da escravidão do erro e incorpora-os a Cristo, a fim de que n’Ele cresçam pela 

caridade, até à plenitude.” (LG 17). Assim se constitui em sacramento universal de salvação (AG 1,5) que integra na 

comunhão do corpo de Cristo todo ser humano, como irmãos chamados nutre todos os povos (LG 7). A finalidade 

comunitária da missão diz a AG 5 é levar as pessoas a participarem plenamente no mistério de Cristo para que todos 

sejam um (Jo 17,21).5  

Desta sacramentalidade deriva o fato de a Igreja não ser uma realidade voltada sobre si mesma, mas ao anuncio 

do Evangelho (DGAE 4). Está, portanto, permanentemente aberta à dinâmica missionária e ecumênica, porque enviada 

ao mundo para anunciar e testemunhar, atualizar e expandir o mistério de comunhão que a constitui: a fim de reunir 

todos e tudo em Cristo; de ser para todos sacramento inseparável de unidade. 

A missão, ao mesmo tempo que implica nas atividades, implica na relação dos membros. Assim a comunhão 

não é apenas conteúdo da missão, mas seu método, pois o “testemunho é a base sobre a qual o anúncio explícito haverá 

de ser desenvolvido” (DGAE 38). Assim se chega no conceito de pastoral de conjunto que integra num mesmo 

processo de evangelização os diferentes modos e formas de entender e viver o evangelho que torna a Igreja, mistério 

de comunhão e participação, uma vez que “a missão é o paradigma de toda a obra da Igreja” (EG 15). 

 

A missão da Igreja acontece em âmbito6: 

Ad Gentes: missão kerigmática a outros povos. Envio de missionários para primeira evangelização. É o anuncio 

da boa-nova caracterizada pela saída (LG 24a). (anúncio) 

Intra Gentes: Visa a transmissão da boa nova de geração em geração. Seu primeiro espaço é a família que não é 

apenas destinatário, mas agente de transmissão da fé (AA 11d) (transmissão) 

Inter Gentes: intercambio de povos, continente, igrejas locais e comunidades. Marcada pela reciprocidade onde 

todos se reconhecem como mestres e aprendizes. É o compartilhar da fé que torna possível a presença de Jesus. 

(AG 7; EG 150) (cultivo) 

 A constatação das DGAE n. 41, inspirada em aparecida afirma: “a mudança de época exige que o anúncio de 

Jesus Cristo não seja mais pressuposto, porém explicitado continuamente”. 

3. CONCEITO DE PASTORAL CONCILIAR: APONTA PARA O PLANEJAMENTO 

PASTORAL COMO AÇÃO DE TODA IGREJA 

                                                           
4 Verbete Comunhão. In Dicionário do Concílio Vaticano II, p. 167-168. 
5 Verbete Comunhão. In Dicionário do Concílio Vaticano II, p. 168. 
6 Verbete Missão/Evangelização. In Dicionário do Concílio Vaticano II, 628-629. 
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Um Concílio de “caráter prevalentemente pastoral” no dizer de João XXIII, não significa, entretanto, um 

Concílio voltado meramente para as questões práticas do agir da Igreja, desprovido de doutrina, de teologia ou de 

fundamentação dogmática. Na realidade, o Vaticano II assume e explicita a dimensão teológica da pastoral superando 

uma pastoral pragmática que apenas repete doutrina.  

A pastoral ou a ação evangelizadora da Igreja é uma ação sob o dinamismo do Espirito, na concretude da 

história, que pressupõe o discernimento da realidade, à luz dos desígnios de Deus codificados na Palavra revelada. A 

pastoral, portanto, é uma ação pensada teologicamente e apoiada nas ciências. Em outras palavras, uma ação com 

teoria, que se remete aos conteúdos da fé. Isso, pode ser corroborado no discurso inaugural do próprio Concílio 

Vaticano II: “Mas, para que esta doutrina atinja os múltiplos níveis da atividade humana, que se referem aos indivíduos, 

às famílias e à vida social, é necessário primeiramente que a Igreja não se aparte do patrimônio sagrado da verdade, 

recebido dos seus maiores; e, ao mesmo tempo, deve também olhar para o presente, para as novas condições e formas 

de vida introduzidas no mundo hodierno, que abriram novos caminhos ao apostolado católico”7. 

 

 De uma ação pragmática a uma ação pensada8 

A pastoral nasceu como ação pensada, respaldada pelos conteúdos da fé, atualizados pela reflexão teológica. 

Ao longo dos tempos se passou dos livros litúrgico e homiléticos da patrística com acento moral e espiritual, para 

as quaestio escolásticas, desta para a disputatio e, a partir do século XVIII, para as sumas e, por fim aos manuais.  

Será com o Concilio Vaticano II que se reencontra o ambiente para retomar o exercício de uma ação pastoral 

pensada. 

a) Pastoral pragmática: período da cristandade: a ação pastoral era um apêndice da moral, do código canônico 

e dos dogmas. Era aplicação de doutrina. 

b) Pastoral como processo histórico salvífico: meados do século XIX na Bélgica surgem os primeiros 

movimentos de pastoral pensada indo do pedagógico (métodos formativos) para o conteúdo kerigmático. A 

pastoral passa a ter como fonte a Escritura e a história e a figura do Bom Pastor é resgatada. 

c) Pastoral como ação da Igreja como um todo: A pastoral passa a se situar, sobretudo, no interior da 

eclesiologia vendo a Igreja como espaço de revelação contínua. Quer indicar que a revelação é dinâmica e a 

Igreja participa desta vitalidade no tempo. Se destaca Revelação e Tradição. Com isso diz que a ação da Igreja 

no seu todo é reveladora do plano de Deus. 

d) Pastoral respaldada por uma teologia da ação: fruto de uma teologia feita com articulação antropológica. 

Se destaca aqui o surgimento da Ação Católica com o padre e depois cardeal JCardijn. Neste momento a 

pastoral precisa ser pautada na teologia bíblica (conteúdo e forma da revelação), teologia da história (tradição) 

teologia sistemática (aprofunde o dogma) e a moral (ação cristã). Pastoral portanto tem a ver com: revelação, 

tradição, verdades da fé e vivencia. 

 

 Pastoral no Vaticano II9 

 

a) Supera a pastoral de conservação (cristandade): mera transmissão de conteúdos 

b) Supera a apologética clássica da neocristandade: luta pela defesa e ataque as outras realidades. 

c) propõe: 

 

 Pastoral de conjunto: a igreja como Povo de Deus. Isso ressalta a diocesaneidade e com ela surge a 

pastoral de conjunto superando o paroquialismo da conservação. Os leigos vão reencontrando seu lugar 

na vida pastoral da Igreja, sobretudo com o método da Ação Católica (Card. Cardjin). Surgem ministérios 

leigos, catequese renovada e liturgia ligada a vida da comunidade. O sujeito da ação passa a ser a 

comunidade e não apenas o clero. O reconhecimento da autonomia das realidades temporais leva a 

                                                           
7 PAPA JOÃO XXIII.  Discurso inaugural do Concílio Vaticano II. Disponível em: < https://w2.vatican.va/content/john-
xxiii/pt/speeches/1962/documents/hf_j-xxiii_spe_19621011_opening-council.html>. Acesso em 21 de fev. de 2017. 
8 Verbete Pastoral. In Dicionário do Concílio Vaticano II, p. 718-719. 
9 Verbete Pastoral. In Dicionário do Concílio Vaticano II, p. 721. 
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perspectiva de cooperação e serviço em parceria com iniciativas, grupos e organizações civis. Cria-se os 

conselhos e assembleias de pastoral. O diálogo sobre a liberdade e dignidade humana leva para a prática 

do ecumenismo.  Surgem as pastorais sociais e associações de leigos. 

 

 Pastoral de comunhão e participação: fruto da reflexão Latino-americana e suas conferências. Coloca 

a Igreja diante dos desafios concretos da realidade injusta e excludente. Assim, a ação pastoral ganha 

também a dimensão sociotransformadora e libertadora, sob o protagonismo dos leigos. A opção 

preferencial pelos pobres faz a Igreja dar passos não somente na caridade, mas de colocar-se nos espaços 

de vulnerabilidade social e humano com suas comunidades. Neste tempo nascem as diversas pastorais 

com cunho social. Inicia-se o processo de CEBs, popularização da leitura bíblica. Surgem encontros, 

cursos, retiros, círculos bíblicos, assembleias, espiritualidades... neste ambiente abre-se espaço para a 

reflexão e ação das mulheres, afrodescendentes e indígenas e operários. A catequese faz o processo de 

inserção comunitária e educação permanente da fé. A liturgia une o mistério pascal a realidade do povo. 

 

As diretrizes da Ação evangelizadora da Igreja no Brasil segue, justamente esta perspectiva quando diz: 

“estas perspectivas de ação querem contribuir por um lado, com uma Igreja ‘comunhão e participação’, 

despertando a criatividade e fornecendo subsídios às diversas iniciativas da ação evangelizadora. Por 

outro, quer promover, nas Igreja particulares e entre elas, uma pastoral orgânica e de conjunto mais eficaz, 

pois a Igreja é ‘Igreja de Igrejas’” (DGAE 72). 

 

 A pastoral na perspectiva do Vaticano II10 

O grande diferencial está na diocesaneidade da pastoral, superando o paroquialismo da cristandade e o 

universalismo dos movimentos transnacionais da neocristandade. Isso tendo presente que a diocese é a porção do povo 

de Deus. Nela se faz presente a Igreja toda como comunhão de Igrejas particulares. Neste âmbito, emerge a 

compreensão de que, como a Igreja está no mundo (GS 4; AG 15b) nela se estabelece os laços intrínsecos entre 

evangelização e promoção humana, dando sentido e importância à história. 

 

a) Sujeito e lugar da pastoral: partindo da dignidade batismal, o sujeito da ação pastoral é todo o povo de Deus. 

Isso acontece conjuntamente com o resgate das características do cristianismo primitivo onde não há duas 

categorias de cristãos. No tríplice múnus batismal se fundamenta a dignidade cristã, inclusive o ministério 

ordenado (LG 12, 14b, PO 5a). A Igreja, portanto, é uma comunidade ministerial. 

A diocesaneidade insere a paróquia numa pastoral de conjunto, reivindicando a tradição neotestamentaria e 

patrística afirmando a catolicidade da Igreja local em comunhão com as demais dioceses. 

 

b) Referenciais do agir pastoral do Povo de Deus:  

 

 O primado da palavra na vida e na missão da Igreja: com o processo de volta às fontes resgatou-se a 

centralidade da Palavra na vida da Igreja que acolhida gera a comunidade de fé. Assim, evangelizar, mais do 

que dar um sacramento, inclusive, é ser uma Igreja testemunha, profética e servidora da Palavra de Deus. Na 

Dei Verbum, encontramos o apelo para que todos tenham acesso a Escritura Sagrada, e a recomendação de 

sua leitura e estudo (cf. DV 6). 

 

 Evangelização enquanto humanização: evidenciando a encarnação do Verbo e sua ressurreição onde o 

divino e o humano se uniram indissoluvelmente o cristianismo se entende como uma proposta de humanização. 

Assim, a proposta vai além da confessionalidade, pois a rigor ela não é apenas para os cristãos. Os valores 

cristãos, são legitimamente humanos (GS 14a). A mensagem cristã não anula o humano, mas o dignifica e 

potencializa. Não ameaça sua sã autonomia e liberdade. Não é alienação e fuga. Deus não é rival do ser 

humano, mas fonte de plenitude. 

 

 A igreja existe para a salvação do mundo: A Igreja fundamenta sua necessidade enquanto germe e princípio 

do Reino na História. Para o Vaticano II ela está no mundo para a salvação deste. Por isso se configura como 

                                                           
10 Verbete Pastoral. In Dicionário do Concílio Vaticano II, p. 722-723. 
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servidora (GS 3b) numa postura de diálogo (LG 40a) buscando com a humanidade os ideais do Reino de Deus. 

A Igreja é mediadora da salvação a medida em que o assume e manifesta a ação de Jesus Cristo que tem nela 

seu corpo. Assim o mundo não é indiferente ao cristão, pois nele se dá a obra de salvação. 

 

c) A pastoral como realização do tríplice múnus: Desde o Concilio Vaticano II a CNBB propõe a pastoral sob 

seis dimensões: comunitária, catequética, litúrgica, profética, sociotransformadora e ecumênica. Na realidade 

são um desdobramento do tríplice múnus batismal que, por sua vez, são o tríplice múnus Christi: profeta, 

sacerdote e  rei (LG 12). 

 Ministério profético (profeta): o serviço da Palavra em todos os níveis, incluindo a iniciação cristã, 

catequese e teologia 

 Ministério litúrgico (sacerdotal): celebração dos mistérios cristãos, especialmente os sacramentos e a turgia 

das horas 

 Ministério da caridade (rei ou pastor): o serviço da promoção da vida no mundo, incluindo a pastoral social. 

  

4.  PLANEJAMENTO: CARACTERÍSTICAS CONCILIARES 

TRÊS ELEMENTOS IMPORTANTES 

 

A ação pastoral no contexto conciliar, além de superar o pragmatismo, supera também o amadorismo dos 

improvisos. A pastoral de conjunto é comunhão, portanto plural. Para uma ação eficaz isso implica em pensar, 

planejar e avaliar. No capítulo III, sobre as Urgências na ação evangelizadora, a DGAE afirma em perfeita 

consonância com o Vaticano II: “Diante da realidade que se transforma, a Igreja ‘em saída” é convocada a 

superar uma pastoral de mera conservação ou manutenção para assumir uma pastoral decididamente 

missionária, numa atitude que é chamada de conversão pastoral, como caminho da ação evangelizadora” 

(DGAE 30) 

Assim, mesmo que seja respaldada e alimentada pela graça no dinamismo do Espirito, não deixa de ser 

também uma ação do ser humano, e por isso, sujeita as contingencias da história e do contexto concreto da 

vida. Aqui justifica a necessidade de sua abertura a mediação de outras áreas da ciência e do conhecimento 

entre elas as ciências administrativas, humanas e sociais (GS 62bc) 

 

 Para uma ação pensada o primeiro requisito é a explicitação dos objetivos e critérios de ação. Sem a 

consciência de onde queremos chegar, os resultados que pretendemos alcançar, o modo e as condições do 

processo a ser percorrido, a eficácia da graça estará comprometida e a ação pastoral será irrelevante. (objetivos 

e critérios) 11. Pois a graça supõe a natureza, não a dispensa. 

 

 Um segundo aspecto para uma ação pensada é não perder de vista os âmbitos da ação eclesial ou os campos 

de ação onde se poderá antecipar o Reino de Deus na história. Do contrário, cairemos na subjetividade 

individual ou mesmo intraeclesial levando ao espiritualismo e eclesiocentrismo. (comunidade e sociedade)12 

 

 O terceiro elemento é projetar ações que sejam respostas a desafios concretos no contexto da comunidade 

eclesial, necessidades reais onde a Igreja se coloca como colaboradora do Reino de Deus na história humana 

concreta. Aqui se pode traçar a ação propriamente dita que contará com o suporte da instituição e a organização 

necessária para se chegar aos resultados almejados. Prescindir da instituição, estrutura, organização, 

coordenação e avaliação é expor-se a anarquia da ação.13 

 

Por fim, vale o que lembra a DGAE em sua conclusão: “planejar a pastoral não é um processo meramente técnico. É 

uma ação carregada de sentido espiritual. Por isto, todo processo precisa ser rezado, celebrado e transformado em 

louvor a Deus.” (DGAE 128) 

                                                           
11 Verbete Pastoral. In Dicionário do Concílio Vaticano II, p. 724. 
12 Idem. 
13 Idem. 


