
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 040/2010

Concede Título de Cidadão Espírito-Santense ao Pastor Sinodal Osmar Lessing.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

D  E  C  R  E  T  A

Art. 1º Fica concedido ao Pastor Sinodal Osmar Lessing o título de cidadão espírito-santense.

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Sessões, 14 de maio de 2010.

CESAR COLNAGO

DEPUTADO ESTADUAL - PSDB

JUSTIFICATIVA

Osmar Lessing, nasceu em 11 de maio de 1955 na cidade de Ijuí - RS.

Formado em Teologia pela Escola Superior de Teologia de São Leopoldo RS e Filosofia pela

Universidade Estadual do Ceará.

Iniciou  as  atividades  pastorais,  como  pastor  da  Igreja  Evangélica  de  Confissão  Luterana  no

Brasil, no município de São Gabriel da Palha ES, onde atuou como pastor de 1981 a 1988. Foi



neste  primeiro  campo  de  trabalho  onde  vivenciou  os  desafios  de  sua  vocação  pastoral.  Foi

entre o povo pomerano que aprendeu a vivenciar o ser pastor.

Foi desafiado a atuar no oeste do Paraná em Marechal Cândido Rondon, aceitou este desafio e

lá atuou entre pequenos agricultores de 1988 a 1993.

Em 1993 a IECLB - Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil procurava por um pastor

para um desafio missionário em Moçambique no continente africano. O pastor Osmar se sentiu

desafiado e aceitou ser enviado para este país em seu período pós guerra civil. 

Apesar das dificuldades de locomoção do pós guerra e da malária esta foi uma das mais ricas

experiências  em  seu  ministério.  A  tarefa  era  a  de  fortalecer  as  pequenas  comunidades

luteranas e a de ajudar na formação de novas comunidades. Neste país do continente africano

permaneceu do final de 1993 ao final de 1996.

No retorno ao Brasil aceitou o desafio missionário no nordeste brasileiro em Fortaleza no CE. A

tarefa  era a  de solidificar  a  comunidade luterana recém formada.  Ao  lado  de  sua  atuação na

comunidade  luterana  desenvolveu  atividade  de  técnico  de  projetos  sociais  com  a  instituição

denominada Diaconia. Nesta desenvolveu atividade de sensibilização e capacitação das igrejas

evangélicas com as temáticas DST/HIV/AIDS e Superação da violência familiar contra a mulher

de 1997 a 2006.

No ano de 2006 foi  indicado pelas paróquia do Sínodo Espírito Santo a Belém para um novo

desafio. O desafio era o de aceitar concorrer à função de Pastor Sinodal, com sede em Vitória.

Aceitou  o  desafio,  foi  eleito  e  hoje  tem  a  função  de  guia  espiritual  das  Comunidades,  dos

pastores e  das pastoras,  dos catequistas e  das catequistas,  dos diáconos e das diáconas  na

área  do  sínodo.  O  sínodo  que  abrange  o  estado  do  Espírito  Santo  e  o  litoral  brasileiro  no

sentido  norte  até  Belém  no  Pará.  A  tarefa  de  pastor  sinodal  é  a  de  zelar  pela  unidade  de

orientação doutrinária e pastoral da Igreja. O seu mandato de pastor sinodal se estende até o

final deste ano de 2010.


