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Olá Natália! Boa tarde!
Em nenhum momento da homilia padre Marcelo fez esta afirmação que está circulando na internet de que: "gordas não
vão para o céu". Portanto, é um boato e não corresponde a nenhuma fala ou escrita do padre Marcelo nesta homilia.
Segue abaixo a transcrição completa da homilia de padre Marcelo no dia 14/7/19:

"Amados, eu vinha no caminho orando: Senhor o que quer? Para você é tão importante, para mim
também, maioridade 21 anos do PHN! Esse trabalho tão lindo que Deus através do monsenhor Jonas
usou o nosso querido Dunga e vai usar muito. Dunga isso é profético. Deus tem planos, 25, quando eu
falei não estava brincando, 50 porque essa obra não para, porque essa obra é de Deus. Amém?
Mais do que nunca uma das coisas, vindo para cá eu fiquei impressionado, e padre Bruno comentava
isso a maturidade de vocês jovens. Vocês estão em busca de Deus. Vocês não vieram aqui à toa. Vocês
vieram em busca de direcionamento: Senhor o que queres de mim? E tenha certeza ninguém sairá
dessa missa sem ser tocado pela graça divina. Amém? Tomem posse. Se apropriem.
Eu vou aproveitar. Eu amo estórias com “e” e sou apaixonado por história mesmo com “h”. Quem gosta
aqui de português? Levanta a mão, por favor. Quem gosta de matemática? Quem gosta de química?
Quem gosta de história? Eu sou apaixonado. Então, por favor, presta atenção que vai ter história com “h”
e estória com “e”. Você sabe a diferença, história com “h” é real, é fato, e estória com “e” tem um
fundinho. As que eu vou contar aqui são histórias, com “h”. Primeira, guarde bem, e é a homilia. Desde a
hora que eu pisei aqui, isso aconteceu comigo, o Senhor, comentavam comigo, nossa padre como o
senhor tá melhor, porque a vez passada eu dizia para eles e quero compartilhar com vocês isso, é eu
sou apaixonado pela “arte oriental”. Então, no Oriente começou no Japão há milênios atrás, vocês vão
entender o porquê e o significado. Nós somos como vaso.
O lema da minha ordenação, dia 1º de dezembro eu completo 25 anos de sacerdote justamente é esse:
“Eu trago 2 carta de coríntios capítulo 4 versículo 7, um tesouro extraordinário em vasos, para mostrar
que esse poder não é meu, é de Deus. Amém?
De modo sobretudo para mim é quando estou na missa, esse o momento, padre qual é o momento mais
feliz da sua vida? quando estou consagrando, quando eu estou batizando, porque essas mãos não sei
se vocês já viram uma ordenação, há um momento na missa que é muito sério que as pessoas não dão
atenção, muito padres acabam até esquecendo, vamos relembrar padres, com exceção do 52, é os
outros padres, vão se lembrar, é há pouco tempo, há um momento, depois já da unção consagratória, o
bispo unge nossas mãos e ele as amarra, e nesse momento nós somos consagrados para um amor
exclusivo a Deus, e nós vamos em direção aos nossos pais e padrinhos e eles desamarram eu tenho até
hoje comigo essa fita e significando o que, a minha total entrega a Deus.
A partir de agora a minha vida não é mais minha, e essas mãos não mais me pertencem, pecadoras
fracas, mas essas mãos pertencem a Jesus tanto que o sacerdote já age na pessoa de Cristo para
servir, para abençoar.
Agora padres fiquem comigo, você vão ser minha proteção agora, preciso de escudo. Amados, vocês
viram como o demônio me odeia. Eu comecei hoje não sei se alguém acompanhou na TV Globo isso
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deixa o inimigo furioso: Maria passa na frente, e pisa na cabeça da serpente. Doeu? uau! Mas preste
bem atenção, eu justamente ia falar sobre dor só que eu não imaginava que ia ser assim. Preste bem
atenção, lembra que eu falei da arte? Preste bem atenção, escute: Ave-Maria cheia de graça o Senhor é
convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre Jesus, Santa Maria mãe
de Deus rogai por nós os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém.
Se o inimigo achou que eu não iria falar, ele perdeu, porque Maria me segurou. Olha, não vou deixar de
contar essa história, vocês viram que ele não queria. Quem aqui já passou por sofrimento? Levante a
mão. O que eu ia contar é isso, quanto mais o vaso é quebrado, mais precioso ele é. Eu vou explicar
para vocês. Na cultura oriental, começou com os japoneses, chineses fizeram, não sei se você sabe,
mas o vaso, eles fazem um restauro, uma restauração com fio de ouro e laca, é uma goma, uma resina
preta e vermelha, é quanto mais quebrado, mais ele é precioso, mais ele vale, sabe por que? Porque
quanto mais quebrado o vaso, mais ele é precioso, por que? Porque quanto mais ele é quebrado, mais
ele é costurado com ouro. Amados, nós somos de Cristo. Quanto mais o inimigo quer nos derrubar, mais
o sangue d'Ele vem nos libertar.
E amados eu vou continuar a missa, confesso a vocês, só preciso fazer três testes, por favor, por causa
dos para médicos, eles têm uma responsabilidade, por favor, eu preciso fazer. Amados, só vai ficar
hematomas, mais fio de ouro para honra e glória de Jesus.
E antes de terminar essa homilia, nós passamos por calúnia, confesso a vocês eu nunca na minha vida,
aliás, eu vi só uma pessoa, quem já viu esse vídeo? só que o homem era forte demais o Arnold
Schwarzenegger. Não sei se vocês já viram, ele tomou uma voadora, ele tava na áfrica do sul e voou.
Confesso a vocês nunca passei por isso, mas Maria me segurou, porque não tenho força. Maria me
segurou. Tenho certeza.
Nada é à toa. Se o inimigo pensou que ia estragar, ao contrário, mais poderoso vai ficar. E eu podia
pegar essa pessoa, porque o que ela fez é um B.O. Concorda comigo? Por favor, quem já foi difamado?
Caluniado? Eu não vi a pessoa, e nem quero ver. Amém? E por favor, não faça nada com ela. Já tá
perdoada. Não quero nem saber. Deus abençoe. Por que? Eu to aprendendo, não é fácil. Quem já foi
caluniado? Machucado? Essa aqui vai ficar na história. Dia 14 de julho, tá, eu não vou ficar muito não
pertinho, eu to bem padre. Não bateu a cabeça, graças a Deus. Mas voltando, é eu vou sim abrir um
boletim de ocorrência, aliás um B.O., o meu B.O. eu vou fazer agora com vocês eu tinha pedido uma
outra coisa, não era isso, é profético. B.O, Bíblia e oração. Não era para falar isso. Mas Deus sabe o que
faz. Continuamos nossa missa".
Estamos à disposição!
Atenciosamente,

[Texto das mensagens anteriores oculto]
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