
 
 

50 PONTOS DE PAZ: seja você também um PONTO DE PAZ! 

 

Iniciativa do Arsenal da Esperança, casa de acolhida que abriga 1.200 homens  

todos os dias, promove a paz em diversos pontos de São Paulo. 

 

No dia 24 DE MAIO, o Arsenal da Esperança comemorará 50 ANOS DE SERMIG (a comunidade 

que fundou e habita o Arsenal da Esperança) e realizará a iniciativa “50 PONTOS DE PAZ”, 

convidando todos os amigos a ser um “PONTO DE PAZ”. 

 

A celebração consiste em convidar todos os colaboradores, parceiros e novos amigos da 

associação a desenvolver uma ação, em qualquer ponto da cidade, do Estado e (por que não?) 

do mundo, que promova a paz, a justiça e a solidariedade. 

 

Ao longo de todo o dia 24 DE MAIO centenas de voluntários de diferentes grupos, colégios, 

associações, estarão comprometidos com a “construção” desses 50 PONTOS DE PAZ, 

oferecendo caminhadas pela paz; campanhas de arrecadação de alimentos, roupas, 

medicamentos; apresentações teatrais; shows e saraus; momentos de oração e outros eventos 

que estimulem a cultura da paz. 

 

Confira o mapa com a localização e a programação dos PONTOS DE PAZ no site 

www.sermig.org.br e organize você também o seu PONTO DE PAZ! 

 

Agenda: 

 

SÁBADO, 17 DE MAIO, 15h (no Arsenal da Esperança) 
 

Lançamento da iniciativa 50 PONTOS DE PAZ com a presença do Cardeal Dom Odilo 
Pedro Scherer, Arcebispo Metropolitano de São Paulo e de Ernesto Olivero, Fundador 
do SERMIG - Fraternidade da Esperança. Esse momento será a oportunidade para falar 
dos 50 anos de SERMIG e para apresentar a mensagem de PAZ (folder) que será 
divulgada pela cidade. 
 
Estarão presentes também os representantes dos 50 PONTOS DE PAZ. Os 50 amigos, 
prontos para tudo pela paz e pelo diálogo, receberão, pelas mãos de Dom Odilo e de 
Ernesto Olivero, a Bandeira da Paz e o logo da iniciativa que serão colocados em cada 
PONTO DE PAZ.  

 
SÁBADO, 24 DE MAIO 
 

Dia dos PONTOS DE PAZ: grupos de jovens, escolas, colégios, organismos pastorais, 
congregações religiosas, movimentos, paróquias, Igrejas cristãs, além de amigos, 
acolhidos, voluntários, colaboradores e parceiros do Arsenal da Esperança serão 
distribuídos em 50 (ou mais) PONTOS DE PAZ na cidade de São Paulo.  



 

 

Queridos(as) amigos(as), 

 

No ano em que comemoramos o nosso cinquentenário, gostaríamos de celebrar essa festa 

celebrando os outros e promovendo a paz.  

 

Ao longo destes 50 anos, realizamos 2.900 projetos de desenvolvimento em 100 países do 

mundo, promovemos 77 ações de paz em muitos lugares do mundo onde a guerra e a miséria 

ofenderam o homem. Nos três Arsenais – da Itália, do Brasil e da Jordânia – oferecemos, entre 

outros serviços, 13 milhões de noites de hospitalidade e mais de 20 milhões de refeições. Não 

fizemos isso sozinhos, mas graças a Deus e à colaboração de todos aqueles – pessoas e 

instituições – que nos ajudaram. 

 

Para celebrar essa história, no dia 24 DE MAIO realizaremos a iniciativa “50 PONTOS DE PAZ”. 

Em um tempo em que a violência corre solta pelas ruas e em que o Brasil está precisando de 

uma pacificação dos corações, precisamos de mais pessoas comprometidas a REINVENTAR A 

PAZ. Gostaríamos que a sua família ou o seu grupo participasse dessa iniciativa, promovendo 

uma ação de paz, justiça e solidariedade ou simplesmente distribuindo o panfleto – com o 

tema “PRONTOS PARA REINVENTAR A PAZ” – que será disponibilizado pelo Arsenal da 

Esperança.   

 

Sabemos que muito daquilo que você(s) faz(em) já é um gesto de paz, e por isso mesmo 

contamos com a sua participação. Só podemos REINVENTAR A PAZ se estivermos unidos!  

 

No site www.sermig.org.br vocês encontrarão mais informações.  

 

SERMIG – Fraternidade da Esperança 

 

 

Evento: 50 PONTOS DE PAZ 

Tema: PRONTOS PARA REINVENTAR A PAZ 

Data: 24/05 (ou na semana de 19 a 23 de maio) 

Organização: SERMIG - Fraternidade da Esperança / ARSENAL DA ESPERANÇA  

Local: no seu prédio, no seu bairro, na sua comunidade, no seu colégio, na sua associação...  

Contato: Tel/Fax: (11) 2292-0977 / arsenaldaesperanca@sermig.org.br 


