AO SERVIÇO DA PARÓQUIA
Desde o dia 18 de Setembro de 2016 entrou ao serviço da paróquia
dos Marrazes o padres Rui Acácio Amado Ribeiro (pároco).
O Pe Rui Ribeiro, nasceu no dia 23 de junho
de 1967, em França. Aos seis anos de idade
veio para Portugal afim de frequentar a
escolaridade obrigatório. Aos 13 anos de
idade ingressou no Seminário Menor de
Leiria e aí percorreu todo o itinerário de
formação académica e teológica. No dia 11 de
novembro de 1991 foi ordenado diácono.
Esteve então seis meses numa experiência de
voluntariado no Centro Hospitalar João
Paulo II, em Fátima, dedicado à atenção de
deficientes profundos. Para integrar a pastoral paroquial, esteve
ainda a estagiar na paróquia do Souto da Carpalhosa. Foi ordenado
sacerdote no dia 5 de julho de 1992, juntamente com mais 4 colegas.
Seguiram-se 8 anos como professor e formador no Seminário de
Leiria. Em 1999 Voltou a França, agora para Paris, onde frequentou
um curso de Comunicação Social ao mesmo tempo que acompanhou
2 comunidades de emigrantes. De regresso, entrou ao serviço da
paróquia das Cortes, que acumulou com a direção espiritual no
Seminário, em outubro de 2001. Nos anos seguintes foi acumulando
outras atividades para além da paroquialidade nas Cortes: foi diretor
do jornal O Mensageiro, capelão dos estabelecimentos prisionais e
ainda pároco da Cruz da Areia e pároco da Barreira. Desde setembro
é o pároco dos Marrazes, serviço que acumula com a capelania dos
estabelecimentos prisionais de Leiria. A par de tudo, o Pe Rui Ribeiro
diz-se amante da poesia, do desporto e sobretudo é um apaixonado
pela família, a qual nunca deixa de visitar semanalmente. Diz-se ao
serviço da paróquia de forma total e radical "até dar a vida". Definese otimista e sempre encorajado com o dia de amanhã pois tem como
lema de vida a frase de S. Paulo "estou certo de que nada nem
ninguém poderá separar-nos do amor de Deus manifestado em Cristo
Jesus" (Rom 8, 40).

