
Um olhar pastoral de 
misericórdia para acompanhar os 
fiéis separados e divorciados..... 

As normas relativas ao processo de declaração 
de nulidade sob a responsabilidade do Bispo 
diocesano, a partir do Motu proprio Mitis
Iudex Dominus Iesus e da Exort. Amoris

Laetitia



1. INTRODUÇÃO
 INSTRUMENTUM LABORIS DA III ASSEMBLEIA

GERAL EXTRAORDINÁRIA DO SÍNODO DOS
BISPOS SURGE O TEMA DAS CAUSAS DE
DECLARAÇÃO DE NULIDADE MATRIMONIAL:

 98. Existe um amplo pedido de simplificação da
prática canônica das causas matrimoniais.

 100. Muitos apresentam pedidos relativos à
simplificação: processo canônico facilitado e mais
rápido;

 concessão de maior autoridade ao bispo local;
 maior acesso de leigos como juízes;
 e redução do custo económico do processo;
 alguns propõem que se volte a considerar se é

verdadeiramente necessária a dupla sentença
conforme.



1. INTRODUÇÃO
 No relatório geral de 13/10/2014, retorna o 

tema do papel do Bispo:
 44. Sobre as causas matrimoniais a

simplificação do procedimento, pedida por
muitos, além da preparação de agentes
suficientes, exige que se incremente a
responsabilidade do bispo diocesano, o qual
na sua diocese poderia encarregar um
sacerdote devidamente preparado que possa
gratuitamente aconselhar as partes acerca da
validade do seu matrimônio.



1. INTRODUÇÃO
 Na Relatio Synodi de 18/10/2014 o tema das causas

matrimoniais e sua necessária simplificação está
presente (49):

 A simplificação do procedimento, exigida por muitos,
 além da preparação de suficientes agentes, clérigos e

leigos com dedicação prioritária,
 requer que se realce a responsabilidade do bispo

diocesano, que na sua diocese poderia encarregar
consultores devidamente preparados, para aconselhar
gratuitamente as partes interessadas sobre a validade
do próprio matrimônio.

 Esta função pode ser desempenhada por um
gabinete ou por pessoas qualificadas (cf. Dignitas
Connubii, art. 113, 1).



I. INTRODUÇÃO
 INSTRUMENTUM LABORIS DA XIV

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 23/06/2015:
 116. (49) A propósito das causas matrimoniais, a

simplificação do procedimento, exigida por
muitos, além da preparação de suficientes agentes,
clérigos e leigos com dedicação prioritária, requer
que se realce a responsabilidade do bispo
diocesano, que na sua diocese poderia encarregar
consultores devidamente preparados, para
aconselhar gratuitamente as partes interessadas
sobre a validade do próprio matrimônio. Esta
função pode ser desempenhada por um gabinete
ou por pessoas qualificadas (cf. DC, art. 113, 1).



I. INTRODUÇÃO
 INSTRUMENTUM LABORIS DA XIV ASSEMBLEIA

GERAL ORDINÁRIA 23/06/2015:
 117. Apresenta-se a proposta de que em cada

Diocese sejam garantidos, de maneira gratuita, os
serviços de informação, consulta e mediação ligados à
pastoral familiar, de maneira especial à disposição de
pessoas separadas ou de casais em crise.

 Um serviço qualificado desta forma ajudaria as
pessoas a empreender o percurso judicial, que na
história da Igreja constitui o caminho de
discernimento mais acreditado para verificar a
validade real do matrimônio. Além disso, de várias
partes pedem-se um incremento e uma maior
descentralização dos tribunais eclesiásticos, dotando-
os de pessoal qualificado e competente.



I. INTRODUÇÃO

 Do caminho Sinodal vemos que há um
desejo de envolver o Bispo diocesano na
missão de ajudar as famílias feridas e que
buscam a declaração de nulidade:

 Concedendo maior autoridade ao Bispo
diocesano;

 Organizando estruturas de orientação e
acompanhamento às pessoas...

 Organizando Tribunais diocesanos.....



2.  A conversão pastoral, pressuposto para 
um novo olhar para a família em crise....
 Deseja-se que nas dioceses grandes ou pequenas,

que o próprio Bispo ofereça um exemplo de
conversão das estruturas eclesiásticas e não
delegue por inteiro os encargos judiciários em
questões matrimoniais a uma repartição da Cúria’
(MIDI, Proêmio III).

 O contexto remoto do processo de conversão
pastoral está na Exortação Apostólica Evangelii
Gaudium, publicada após a XIII Assembleia geral
ordinária do Sínodo dos Bispos de 2012, cujo
tema foi a Nova Evangelização para a transmissão
da fé.



2. A conversão pastoral, pressuposto para 
um novo olhar para a família em crise....
 A predisposição para sair e envolver-se no caminho

de conversão é uma exigência para todos os âmbitos
da ação pastoral e evangelizadora da Igreja e, de
modo concreto na administração da justiça eclesial:

 ‘O serviço à justiça é um compromisso de vida
apostólica: necessita ser exercido com os olhos fixos
em Jesus o Bom Pastor, que se inclina para a ovelha
perdida e ferida’ (Papa Francisco, Discurso no STSA,
08.11.2013).

 A atividade judicial da Igreja pertence direta e
essencialmente a ação pastoral da Igreja e a sua
missão evangelizadora e, na atual estrutura, esta
atividade necessita de uma profunda conversão
pastoral, de uma renovação (Carlos M. Morán
Bustos).



2. A conversão pastoral, pressuposto para 
um novo olhar para a família em crise....
 A conversão das estruturas pastorais passa

também pelo âmbito jurídico:
 “gostaria de vos exortar a um maior e mais

dedicado compromisso no vosso ministério, que
se destina à tutela da unidade da jurisprudência na
Igreja. Quanto trabalho pastoral para o bem de
tantos casais, e de tantos filhos, muitas vezes
vítimas destas vicissitudes! Também aqui, há
necessidade de uma conversão pastoral das
estruturas eclesiásticas (cf. ibid., 27), para
oferecer o opus iustitiae a quantos se dirigem à
Igreja para esclarecer a sua situação conjugal”
(Papa Francisco, discurso à Rota, 2015).



2. A conversão pastoral, pressuposto para 
um novo olhar para a família em crise....
 O Prof. Arroba Conde propõe três âmbitos da

pastoral judicial que devem refletir esta conversão
das estruturas:

 1º - A pastoral ordinária. A normativa exige uma
maior presença deste serviço especializado nas bases
(Paróquias, Comunidades, Dioceses) não só
informando aos que nos procuram, mas indo ao
encontro das pessoas que estão em uma situação
objetiva irregular. É a Igreja em saída (EG 15, 17, 20-
24, 27, 30, 46, 53, 179, 261).

 Regras processuais n. 1: O Bispo tem o dever de
acompanhar com ânimo apostólico os cônjuges
separados ou divorciados...... Ele, portanto,
compartilha com os párocos a solicitude pastoral
para com esses fiéis em dificuldade.



2. A conversão pastoral, pressuposto para 
um novo olhar para a família em crise....
 2º - Pastoral familiar. Pode ser de âmbito paroquial

ou diocesano. É necessário investir na organização e
estruturação de uma pastoral familiar que conte com
pessoas preparadas na atividade jurídico
matrimonial...

 Regras de procedimento n. 2.:
 A investigação pré-judicial ou pastoral.... Desenvolver-

se-á no âmbito da pastoral matrimonial diocesana
unitária...

 Serviço informativo sobre a possibilidade de um
processo de declaração de nulidade, as condições,
custos...

 Serviço de acompanhamento que ajude a discernir o
verdadeiro estado das pessoas.... ‘(EG 169).



2. A conversão pastoral, pressuposto para 
um novo olhar para a família em crise....
 3º - Serviço de coordenação. Este serviço envolve os

agentes da pastoral geral, familiar e afins, para que,
efetivamente, pessoas preparadas na área jurídico-
matrimonial estejam à disposição dos fiéis. Isto exige:

 Encontrar pessoas idôneas para realizar esta missão
pastoral;

 Formação específica na área de aconselhamento,
escuta e orientação.

 Com estes critérios se poderá tornar efetiva, nos
diversos âmbitos da pastoral o primeiro grande
objetivo do processo de nulidade: a transformação
das estruturas pastorais familiares e das estruturas
jurídicos pastorais.

 Chave neste processo será o BISPO DIOCESANO.



2. A conversão pastoral, pressuposto para 
um novo olhar para a família em crise....

 Quando a necessária conversão das estrutura é
compreendida pelo Bispo e pelos oficiais do Tribunal
evitaremos alguns riscos:
◦ Um estilo judicial muito formal e burocrático ou um

comportamento obstrucionista e dilatório formando possíveis
complicações do trabalho judicial;

◦ Laxismo por compreender que a mudança das normas leve a
uma ação indulgente e ‘pastoralista’, com a tentação de dizer
sim a todos os pedidos de declaração de nulidade, sem
preocupar-se com a busca da verdade moral.

 A conversão pastoral ajudará a unir ciência e virtude, que
se traduz em estudo, preparação prévia, atualização
constante, exame dos autos, confronto com os
colaboradores, redação e revisão da sentença.

 Tudo isso exige compromisso e esforço mental e tempo
a ser reservado para dedicar-se às famílias feridas.



3. A atuação do Bispo .......?

 Para se traduzir fielmente na prática o
ensinamento do Concílio Vaticano II em
um âmbito de grande importância,
decidiu-se evidenciar que o próprio Bispo
na sua Igreja, da qual é constituído pastor
e cabeça, é por isso mesmo juiz entre os
fiéis a ele confiados (MIDI, Proêmio III).

 Qual o ensinamento do Concílio Vaticano
II neste âmbito???????????



3. O Concílio Vaticano II e a missão do Bispo

 O Bispo pela própria ordenação episcopal
adquire o múnus de reger, ensinar e santificar,
confiados pelo próprio Senhor Jesus, enquanto
Mestre da doutrina, Sacerdote do culto e Pastor
das ovelhas:
 Cristo confiou aos Apóstolos e aos seus sucessores o

mandato e o poder de ensinarem todas as gentes,
santificarem na verdade e apascentarem os homens. Os
Bispos, portanto, pelo Espírito Santo, que lhes foi dado,
foram constituídos verdadeiros e autênticos mestres da
fé, pontífices e pastores (CD 2;11). Esta missão
episcopal, os bispos receberam-na pela sagração
episcopal (CD 3).



3. O Concílio Vaticano II e a missão do Bispo

 O modo de exercer a missão de governar dos 
Bispos foi explicitado na Lumen Gentium:
◦ Como vigários e legados de Cristo, os Bispos

governam as Igrejas particulares que lhes foram
confiadas, com conselhos, exortações e exemplos,
mas também com autoridade e com sacro poder.
[...].
◦ Em virtude deste poder os Bispos têm o sagrado

direito e o dever perante Deus de legislar para seus
súditos, de julgar e de ordenar tudo que se refere à
organização do culto e do apostolado (LG 27 e CD
16).



4. O exercício do poder judiciário do Bispo 
no Código de Direito Canônico
 O Bispo diocesano:
 Cân. 391§2: “...exerce o poder judiciário pessoalmente ou

por meio do Vigário Judicial e dos juízes, de acordo com
o direito”.

 O Cân. 1419§1 e o art. 22 da DC afirmam que o juiz de
primeira instância é o Bispo diocesano, que pode exercer
o poder judicial por si mesmo ou por meio de outros....

 Conforme o cânon, o Bispo pode exercer o poder
judiciário:

◦ Pessoalmente
◦ Por meio doVigário judicial

 Mas havia uma orientação clara para que o Bispo não
exercesse pessoalmente o poder judiciário:

◦ DC - Art. 22§2 – Convém que não o faça por si
mesmo, a não ser que causas especiais o exijam.



4. O exercício do poder judiciário do Bispo 
no Código de Direito Canônico

 Assim, antes da reforma do Papa Francisco, o
Bispo diocesano, como Juiz, deveria:
◦ Fomentar a organização dos tribunais;
◦ Juntar-se a um Tribunal interdiocesano;
◦ Nomear oVigário judicial e os outros oficiais;
◦ Prover os recursos para o correto funcionamento

dos Tribunais eclesiásticos;
◦ Preparar as pessoas com a formação adequada para

dedicarem-se ao serviço da justiça;
◦ Organizar uma Câmara Eclesiástica (Brasil);
◦ Em algumas situações reservar a si uma causa (Cân.

1420§2.



5. O exercício do poder judiciário do Bispo após 
a reforma do Papa Francisco
 Maior envolvimento do Bispo diocesano no exercício da

justiça.
 Por fidelidade ao Concílio: ‘foi decidido proclamar

abertamente, que o próprio Bispo, na sua Igreja, da qual foi
constituído pastor e cabeça, por isso mesmo, é juiz entre
os fiéis a ele confiados (Moto Proprio Mitis.... Proêmio).

 O Papa Francisco coloca o Bispo diocesano no vértice da
função judicial em matéria de declaração de nulidade
matrimonial.

 Conforme Massimo del Pozzo o núcleo da reforma
processual do Papa Francisco está nestes princípios:
◦ O Bispo no centro da função judicial e o caráter diocesano

da jurisdição, com o envolvimento direto do Bispo na
administração da justiça;



5. O exercício do poder judiciário do Bispo após 
a reforma do Papa Francisco
 Conforme Massimo del Pozzo o núcleo da reforma

processual do Papa Francisco está nestes princípios:
◦ O juízo pessoal do Bispo diocesano é o sinal e a manifestação de

uma reorganização do exercício da justiça na igreja;

◦ O MIDI é um plano com diretrizes de desenvolvimento da
organização judiciária que visa recuperar a centralidade episcopal e
a imediata atuação dos órgãos judiciais mais próxima dos fiéis;

 Assim, a noção que melhor compendia os principais
objetivos do Motu proprio (celeridade, simplificação,
proximidade e economia) é a assertividade ou pro-
atividade do Bispo diocesano.

 O conceito central para entender o espírito da reforma é
o direto envolvimento e compromisso do Bispo diocesano
nos processos de declaração de nulidade matrimonial.



5. O exercício do poder judiciário do Bispo 
após a reforma do Papa Francisco
 Na Exortação Amoris Laetitia, ao tratar das perspectivas

pastorais, o Papa Francisco retorna à missão do Bispo
como motivador de uma pastoral judicial acolhedora e
inclusiva:

 Os meus dois documentos recentes sobre tal matéria
levaram a uma simplificação dos procedimentos para
uma eventual declaração de nulidade matrimonial.
Através deles, quis também « evidenciar que o próprio
bispo na sua Igreja, da qual está constituído pastor e
chefe, é por isso mesmo juiz no meio dos fiéis a ele
confiados ». Por isso, « a aplicação destes documentos é
uma grande responsabilidade para os Ordinários
diocesanos, chamados eles próprios a julgar algumas
causas e a garantir, de todos os modos possíveis, um
acesso mais fácil dos fiéis à justiça (AL 244).



5. O exercício do poder judiciário do Bispo 
após a reforma do Papa Francisco
Para realizar uma pastoral judicial inclusiva o
Papa sugere:
 A preparação de pessoal suficiente, composto

por clérigos e leigos, que se dedique de modo
prioritário a este serviço eclesial.

 Colocar à disposição das pessoas separadas ou
dos casais em crise um serviço de informação,
aconselhamento e mediação, ligado à pastoral
familiar, que possa também acolher as pessoas
tendo em vista a investigação preliminar do
processo matrimonial (cf. Mitis Iudex, arts. 2-3)
(AL 244).



Tipos de processo para a declaração de nulidade
matrimonial no Tribunal de Primeira instância, segundo o
Código atual, antes da reforma:

Processo ordinário (1671-1685)
Processo documental (1686-1688)

Tipos de processo a partir do Motu proprio:
Processo ordinário (1675-1682)
Processo mais breve (1683-1685)
Processo documental (1688-1690)

5. O exercício do poder judiciário do Bispo 
após a reforma do Papa Francisco



Nos três tipos de processo há uma única porta para
iniciar uma causa:

Apresentar o libelo  ao Vigário judicial

Cân. 1676§1. Recebido o libelo, o Vigário judicial, se
considera que ele goza de algum fundamento, o
admita e, com decreto aposto na parte inferior do
próprio libelo, ordene que uma cópia seja notifica
ao defensor do vínculo e, se o libelo não foi escrito
por ambas as partes, à parte demandada, dando-lhe
o prazo de quinze dias para exprimir a sua posição
referente à petição.

6. O início do processo – o libelo



Vigário judicial recebeu o libelo e deve (Cân.
1676§1):
Ver se há fundamento
 Se tem fundamento admitir o libelo
Ordenar que uma cópia seja notifica ao

defensor do vínculo,
Ordenar que uma cópia seja notificada a parte

demandada, se o libelo não foi escrito por
ambas as partes, dando-lhe o prazo de quinze
dias para exprimir a sua posição referente à
petição.

6. O início do processo – o libelo



 Citada as partes segundo, o direito, o Vigário judicial
determinará mediante decreto a fórmula das dúvidas e
decidirá o tipo de processo a seguir com as formalidades

próprias de cada tipo de processo (1676§2):
Processo ordinário

Processo documental
Processo mais breve

 Se seguir o processo ordinário, normas do Motu próprio e do
Juízo contencioso ordinário:

Nomeia o Colégio de juízes e segue o processo
no Tribunal Eclesiástico até a sentença.

Novidade: Uma única sentença se torna coisa julgada.

6.  O início do processo -



 Se seguir o processo documental, normas do Motu
próprio cân. 1688-1690.

 É possível este processo quando ‘por documento
não suscetível de nenhuma contradição ou
exceção, constar com certeza a existência de um
impedimento dirimente ou a falta da forma
legítima, contanto que com a mesma certeza se
evidencie que não foi dada a dispensa, ou então
que faltava mandato válido ao procurador’ (Cân.
1688).

Novidade: Cân. 1688. Recebida a petição
apresentada à norma do cân. 1677, o Bispo
diocesano ou oVigário judicial ou juiz designado....

6. O início do processo



 Se seguir o processo mais breve:
 Cân. 1676§4. Se, ao invés, é disposto o processo mais

breve, oVigário judicial proceda conforme o cân. 1685.
 Artigo 5 do MIDI, Cânn. 1683-1687.
 Artigos 14-20 das Regras processuais para o tratamento

das causas de nulidade matrimonial.
 Outras normas do Direito substantivo e processual:
Código de Direito Canônico
Instrução Dignitas connubii

Quando será possível seguir o processo mais breve?
Como fazer o processo mais breve?

6. O início do processo



 O Vigário Judicial somente poderá seguir o
processo mais breve, conforme determina o Cân.
1676§2, se forem atendidas as condições do cân.
1683:

 1º o pedido seja proposto por ambos os cônjuges
ou por um deles, com o consenso do outro;

 2º ocorram circunstâncias de fatos e de
pessoas, sustentadas por testemunhas ou
documentos, que não exijam uma
investigação ou uma instrução mais
cuidadosa, e tornem manifesta a nulidade.

 Estas condições são necessárias ao mesmo
tempo, no mesmo processo.

7. O PROCESSO MAIS BREVE



 O Cân. 1683 fixa cinco condições ou requisitos
para se recorrer ao processo mais breve:

 1ª - O pedido de declaração de nulidade ser
proposto por ambos os cônjuges ou, ao menos,
por uma das partes, mas sempre como
consentimento da outra;

 2ª - A existência de circunstâncias de fatos ou de
pessoas;

 3ª - Sustentadas por testemunhos ou documentos;
 4ª - Que não exijam investigação ou instrução mais

cuidadosa;
 5ª - Tornem manifesta a nulidade.

7. O PROCESSO MAIS BREVE



Primeira condição: Cân. 1683§1
1º o pedido seja proposto por ambos os

cônjuges ou por um deles, com o consenso do
outro;
A outra parte pode ser incentivada pelo Vigário

judicial a dar o consentimento:
.... ao notificar o libelo, à norma do cân. 1676,§1,

convide a parte que não o tenha assinado para
comunicar ao tribunal se pretende associar-se à
petição apresentada e participar do processo.
Consentimento = estar de acordo

7. O PROCESSO MAIS BREVE



 Primeira condição: Cân. 1683§1
 O que se exige é o consentimento da outra parte e

não se aplica a presunção do art. 11§2 das normas de
procedimento.

 Remeter-se à justiça do Tribunal não quer dizer que
está de acordo, mas que confia na decisão do juiz.

 Não dar nenhuma resposta à uma segunda citação
também não é presunção de que deu o consentimento.

 O consentimento da outra parte é condição necessária
para o prosseguimento do processo mais breve.

 Se a parte esta de acordo?
 O Vigário judicial deve, toda vez que seja necessário,

convidar a parte ou as partes que assinaram o libelo a
completa-o o quanto antes, à norma do cân. 1684 e do
Art. 15 das RPNM.

7. O PROCESSO MAIS BREVE



 Segunda condição: 1683§2
 1683§2º ocorram circunstâncias de fatos e de

pessoas,...........
 Estas circunstâncias de fatos e pessoas devem ser

apresentadas no libelo e devem convencer o Vigário
judicial de que a nulidade é evidente. Caso contrário
deverá seguir o processo ordinário.

 O Art. Art. 14, § 1. Entre as circunstâncias que podem
consentir a tratativa da causa de nulidade do matrimônio
por meio do processo mais breve segundo os cânn. 1683-
1687, se enumeram, por exemplo:

 a falta de fé que pode gerar a simulação do
consentimento.

 Obs.: VALDINEI DE JESUS RIBEIRO. A Reforma do
processo de nulidade matrimonial. Pp. 149-154.

7. O PROCESSO MAIS BREVE



 Terceira condição:1683§2
 1683§2 ocorram circunstâncias de fatos e de pessoas,

sustentadas por testemunhas ou documentos.
 Testemunhas que tenham conexão com o objeto da

causa: Testemunhas que conheçam os fatos ou
testemunhas de credibilidade (Cân. 1676§2 e Art. 180§2
DC), que não exijam ulteriores avaliações e que o juiz
possa interrogar facilmente.

 O Art. 14§2, dentre os documentos que sustentam a
petição, cita os documentos médicos que podem tornar
inúteis adquirir perícias de ofício. Podemos também citar
um boletim de ocorrências por violência física?? (Art.
183-192 DC)

 Caberá ao Vigário Judicial definir quais documentos
podem dispensar uma perícia médica, avaliando o
conteúdo e integridade dos mesmos (Art. 208-212 DC).

7. O PROCESSO MAIS BREVE



 Quarta condição: 1683§2
 As provas devem ser de fácil e imediata

atuação, porque o texto diz:
 testemunhas ou documentos, que não exijam

uma investigação ou uma instrução mais
cuidadosa, ....

 Prova de imediata atuação. O processo breve
é caracterizado pela concentração das provas,
conforme o cân. 1685:

 .. Cite para uma sessão a ser celebrada não
além de trinta dias, todos aqueles que, de
acordo com o cân. 1686, devem comparecer.

7. O PROCESSO MAIS BREVE



 Quinta condição: 1683§2
 Nulidade manifesta ou evidente.
 No Proêmio, quando o Papa apresenta os

critérios fundamentais que nortearam a
reforma, n. IV, diz: ‘para se aplicar nos casos
em que a acusada nulidade do matrimônio é
sustentada por argumentos particularmente
evidentes’.

 Aqui não se trata ainda da certeza moral
sobre a nulidade, mas da presença de sinais e
indícios convincentes sobre a nulidade.
(POZZO, MAXIMO. Il processo matrimoniale
più breve davanti al vescovo, p. 137).

7. O PROCESSO MAIS BREVE



8. Conclusão???
 Apresento, para concluir, parte do discurso do Papa 

emérito Bento XVI ao Bundestag (Parlamento Federal): 
No 1º Livro dos Reis se conta que o jovem Salomão, por 
ocasião de sua coroação, Deus concedeu-lhe de 
apresentar um pedido. Ele pediu um coração dócil, para 
saber fazer justiça ao seu povo e separar o bem do mal 
(1Rs 3,9).

 O que pediríamos nós hoje, se o Senhor concedesse de 
fazer um pedido?

 Penso que pediríamos um coração dócil – a capacidade 
de distinguir o bem do mal e de estabelecer assim uma 
pastoral à serviço da família e do matrimônio. 

 A capacidade de julgar retamente é um dom e um 
talento, que exige disposição e dedicação.



 Código de Direito Canônico
 Instrução Dignitas Connubii
 Mitis Iudex Dominus Iesus
 La riforma dei processi matrimoniali di Papa

Francisco. Uma guida per tutti, a cura della
redazione di Quaderni di diritto ecclesiale.
Ancora.

 POZZO, M., Il processo matrimoniale più breve
davanti al vescovo, subsidia canonica. EDUSC.

 RIBEIRO, V.J., A reforma do processo de nulidade
matrimonial. Um exame do Motu proprio Mitis
Iudex Dominus Iesus. Edições CNBB.
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