
 

  

  

Perfil Sermig 

SERMIG, UMA HISTÓRIA ABERTA 

A história de Sermig é uma história de diálogo, de aceitação, de fé. Uma história feita de rostos e ideais, 
aqueles que tornaram possível, pela primeira vez na história, transformar um Arsenal militar em uma casa 
de paz. 

Tudo começou em Turim, em 1964, por Ernesto Olivero, sua esposa Maria e um pequeno grupo de jovens 
comprometidos com a fome no mundo. Poucos meios, mas grandes sonhos de paz, fraternidade, justiça, 
que lentamente ampliam o caminho. 

Em 2 de agosto de 1983, o grupo entrou no antigo arsenal militar da cidade pela primeira vez. A fábrica de 
armas das guerras do Risorgimento italiano, a Primeira e a Segunda Guerras Mundiais é uma ruína, mas 
além das aparências, há algo grande, a força de uma profecia que logo se torna contagiosa. A conversão 
desse local atrai e envolve centenas de milhares de jovens e adultos de toda a Itália e do exterior. 
Trabalho gratuito, voluntariado e disponibilidade. Todos no Arsenal trazem o que é e o que tem: materiais, 
profissionalismo, dinheiro. 

Hoje o Arsenal da Paz é o coração de uma realidade de solidariedade presente em todos os cantos do 
mundo. 3420 projetos de desenvolvimento em 5 continentes, do Líbano ao Brasil, do Iraque a Ruanda, da 
Geórgia a Bangladesh. Mais de 70 missões de paz nos mais dramáticos teatros de guerra, que deram a 
Ernesto Olivero a indicação ao Prêmio Nobel da Paz por Madre Teresa de Calcutá e outras 
personalidades. 

Pobreza distante, mas também próxima: os sem-teto, as mulheres em dificuldade, as que não conseguem 
encontrar um lugar para passar a noite, uma refeição, a chance de serem curadas. É o mundo que bate à 
porta, em Turim, como nos outros dois arsenais nascidos ao longo dos anos: o Arsenal da Esperança em 
São Paulo, no Brasil, com 1200 homens de rua bem-vindos todos os dias e o Arsenal do Encontro em 
Madaba, na Jordânia, que hospeda centenas de crianças deficientes, cristãs e muçulmanas. 

As instituições de caridade Sermig não param, sempre abraçam novos desafios: cooperativas de 
produção e trabalho na Itália e no exterior, cadeias comerciais virtuosas, energias renováveis e 
tecnologias compatíveis com o meio ambiente, um condomínio sólido. E, novamente, um "oratório" ao ar 
livre, um jardim de infância e uma escola maternal que também cuidam das famílias para construir a 
integração por meio da educação. 

Os jovens atravessaram a estrada de Sermig desde o início e continuam a fazê-lo. Ernesto Olivero e sua 
família encontram dezenas de milhares deles todos os anos para incentivá-los a se tornarem 
protagonistas de suas vidas. Para eles e com eles, a academia de música e o centro de produção musical 
do Laboratorio del Suono, da Escola de Artesãos Restauradores, da Universidade do Diálogo (ciclos de 
reuniões sobre os desafios do nosso tempo), da revista mensal Nuovo Progetto e dos sites nascem , as 
nomeações para a paz mundial da juventude. A última em Pádua, em 13 de maio de 2017, contou com a 
presença de 60.000 jovens, a próxima será em Bérgamo, em 11 de maio de 2019. 

Juntamente com os jovens, a Sermig continua buscando um significado para a vida de todos e o caminho 
para um mundo melhor. Com um desejo fundamental: aproximar todo homem, toda mulher do encontro 
com Deus, incorporando a face mais verdadeira, a do amor. Além das obras, a oração contínua misturada 
à vida é a força de Sermig, que também se tornou uma fraternidade no mundo e na Igreja, a Fraternidade 
da Esperança, composta hoje por famílias, jovens e consagrados, sacerdotes. 

DE 1964 AO SERVIÇO DA PAZ ... 
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