
O EVANGELHO DE JESUS CRISTO CRUCIFICADO: 
“É PARA A LIBERDADE  

QUE CRISTO NOS LIBERTOU” (Gl 5,1)

ENTENDENDO A CARTA AOS GÁLATAS



Coleção Do povo para o povo

Preparada pela equipe de assessoras e assessores do Centro Bíblico Verbo

• Da comunidade nasce a nova vida! Evangelho de João: roteiros e subsídios 
para encontros

• No caminho das comunidades... Atos dos Apóstolos: roteiros e subsídios para 
encontros

• No caminho das comunidades... Atos dos Apóstolos: roteiros e subsídios para 
encontros – Segundo volume

• Reavivar a caminhada... As cartas de Pedro: roteiros e orientações para encontros
• Reavivar a caminhada... As cartas de Pedro: roteiros para encontros
• Sonhar de novo. Segundo e Terceiro Isaías (40-66): roteiros e orientações para 

encontros
• Sonhar de novo. Segundo e Terceiro Isaías (40-66): roteiros para encontros
• No amor e na ternura, a vida renasce. Oseias: roteiros e orientações para 

encontros
• Come teu pão com alegria! Entendendo o livro de Eclesiastes
• Deus viu tudo quanto havia feito, e era muito bom! Entendendo o livro de 

Gênesis 1-11
• O amor jamais passará! Entendendo a primeira carta aos Coríntios
• Alegrai-vos sempre no Senhor! Entendendo a carta aos Filipenses
• Levanta-te e vai à grande cidade. Entendendo o livro de Jonas
• A caminhada no deserto. Entendendo o livro do Êxodo 15,22-18,27
• No caminho de Jesus. Entendendo o evangelho de Marcos
• Caminho aberto para o próximo. Entendendo o evangelho de Lucas
• Deus conosco. O Messias da justiça e da misericórdia. Entendendo o evangelho 

de Mateus 
• Permanecei no meu amor para dar muitos frutos. Entendendo o evangelho de 

João
• Defesa da família: casa e terra. Entendendo o livro de Miqueias
• Para que n’Ele nossos povos tenham vida: “Anunciar o evangelho e doar a 

própria vida” (1Ts 2,8). Entendendo a primeira carta aos Tessalonicenses
• “A Sabedoria é um espírito amigo do ser humano” (Sb 1,6): caminho para a 

justiça e a vida. Entendendo o livro da Sabedoria
• “Jesus Cristo veio na carne é de Deus” (1Jo 4,2). Entendendo a primeira carta 

de João
• A Lei em favor da vida? Entendendo o livro do Deuteronômio
• O evangelho de Jesus Cristo crucificado: “É para a liberdade que Cristo nos 

libertou” (Gl 5,1). Entendendo a carta aos Gálatas



CENTRO BÍBLICO VERBO

O EVANGELHO DE JESUS 
CRISTO CRUCIFICADO:  
“É PARA A LIBERDADE  

QUE CRISTO NOS LIBERTOU”  
(Gl 5,1)

ENTENDENDO A CARTA AOS GÁLATAS



Centro Bíblico Verbo
Rua Fernandes Moreira, 311/315 Térreo
Chácara Santo Antônio
04716-000 São Paulo-SP
Tel. (11) 5187-1008
Fax (11) 5187-1009
www.cbiblicoverbo.com.br
contato@cbiblicoverbo.com.br
facebook.com/cbiblicoverbo

Autoria: Shigeyuki Nakanose, svd
Maria Antônia Marques 

Ilustrações: Sergio Ricciuto Conte

Direção editorial: Pe. Sílvio Ribas
Coordenação editorial: Paulo Bazaglia
Coordenação de revisão: Tiago José Risi Leme
Preparação do original: Tatianne Francisquetti
Coordenação de arte: Rodrigo Moura de Oliveira
Capa e diagramação: Karine Pereira dos Santos
Impressão e acabamento: PAULUS

1ª edição, 2021

© PAULUS – 2021

Rua Francisco Cruz, 229 • 04117-091 • São Paulo (Brasil)
Tel.: (11) 5087-3700
paulus.com.br • editorial@paulus.com.br

ISBN 978-65-5562-244-7

Seja um leitor preferencial PAULUS.
Cadastre-se e receba informações sobre nossos lançamentos  
e nossas promoções: paulus.com.br/cadastro
Televendas: (11) 3789-4000 / 0800 016 40 11

Todos os direitos reservados pela Paulus Editora. Nenhuma parte desta publicação poderá 
ser reproduzida, seja por meios mecânicos, eletrônicos, seja via cópia xerográfica, sem a 
autorização prévia da Editora.



5

AGRADECIMENTOS

Impossibilitado de visitar as comunidades da Galá-
cia, especialmente em um momento de crise, Paulo en-
via-lhes uma carta com orientações e exortações para que 
elas permanecessem fiéis ao evangelho da graça: “Em 
Cristo Jesus, nem a circuncisão nem a incircuncisão têm 
valor algum, e sim a fé que age através do amor” (Gl 5,6).
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Congregação do Verbo Divino e da Verbo Filmes. Obri-
gada por vocês nos ajudarem a avançar no Caminho da 
Palavra. 

Juntos e juntas formamos uma família cujo vínculo 
é a Palavra, uma experiência que nos une e nos fortalece 
em nossa missão. Que possamos dizer como São Paulo: 
“Já não sou eu que vivo; é Cristo que vive em mim. E a 
vida que vivo agora na carne, eu a vivo pela fé no Filho 
de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por 
mim” (Gl 2,20).
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APRESENTAÇÃO

A ideia de iniciar a coleção Do povo para o povo 
brotou da necessidade de socializar, numa linguagem 
simples e acessível, as descobertas da pesquisa bíblica. 
A equipe do Centro Bíblico Verbo acredita que produzir 
subsídios com a colaboração de pessoas das comunida-
des é uma maneira de:

–  Fazer com que leigas e leigos sejam agentes da 
própria história. 

–  Formar multiplicadores(as) da Palavra, na pes-
soa de quem participa diretamente do processo 
de elaboração. 

–  Ter um texto produzido a partir da experiência 
do povo. 

O projeto tem como objetivo produzir, junto com as 
assessoras e os assessores do Centro Bíblico Verbo e as 
comunidades, textos que sirvam de reflexão em encontros 
ou cursos bíblicos, oferecendo às pessoas e comunidades 
um roteiro simples e com fundamentação bíblica para 
temas importantes na pastoral, por exemplo: Páscoa, re-
ligiosidade popular, como ler a Bíblia, entre outros. 

Os textos da coleção Do povo para o povo apresen-
tam uma exegese voltada para a libertação das pessoas 
e dos grupos oprimidos, baseando-se sempre nos textos 
bíblicos. A responsabilidade do conteúdo da coleção fica 
a cargo da equipe do Centro Bíblico Verbo, e sua publi-
cação, a cargo da PAULUS Editora.
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