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Pe. Orlando Gambi CSsR
22 de novembro de 2005
Pe. Orlando nasceu em Machado, MG, no dia 17 de maio de 1925,
filho de Celso Gambi e Assunta Bartolomeu Gambi. 
Admitido ao Seminário Santo Afonso em 1937, aí concluiu o curso em
dezembro de 1944. Durante o ano de 1945, fez o Noviciado em
Pindamonhangaba, onde fez a Profissão Religiosa na CSSR, a
02.02.1946. Foi Ordenado Sacerdote, na Igreja Matriz de Tietê SP, a
27.12.1950, por Dom José Carlos de Aguirre, Bispo de Sorocaba SP. 
Celebrou sua Primeira Missa Solene, em Machado MG, a 07.01.1951.
Deixou o Seminário Maior, em janeiro de 1952,
Iniciou seu ministério no Santuário de N. Sra. Aparecida. Depois de
dois anos lecionando no Seminário Sto. Afonso, no primeiro semestre
de 1957 fez, em São João da Boa Vista, o IIº Noviciado, preparando-
se para as Missões Populares. Depois de sete anos, de 1963 a 1965,
dedicou-se a uma pastoral de vanguarda entre o operariado nas
fábricas de S. Paulo. Em Roma e Lovaina fez um curso de Sociologia
Pastoral.
Voltando ao Brasil, em 1967, iniciou seus trabalhos na Rádio
Aparecida, cuja direção geral assumiu de 1970 a 1981. Sua atuação foi marcante na história da emissora:
terminou a construção da nova sede, promoveu grande renovação técnica, conseguiu novas freqüências e
aumentos de potência. De 1982 a 1987 dirigiu a Comunidade Redentorista e a Paróquia de N. Sra. do Perpétuo
Socorro, em S. Paulo, SP. Desde então residiu em Aparecida, SP.
Poeta e músico, autor de muitas composições. Pregador, radialista e escritor de atividade incansável. Deixou
muitas obras publicadas e sempre colaborou com revistas e jornais. Muitos de seus textos poéticos foram
divulgados em CDs e na Internet, que lhe abriu um novo campo em seus últimos anos.
De personalidade rica, emotiva e entusiasta, conquistou inúmeros e fiéis amigos e admiradores. Na vida
comunitária foi sempre uma presença marcante.
Sua saúde, nem sempre muito firme, debilitou-se nos últimos dois anos. Depois de longo calvário em
consultórios e hospitais, encerrou sua peregrinação às 7,30h de 22 de novembro de 2005, aos oitenta anos de
vida. Viva na Paz do seu Senhor.
OBRAS DO PE. ORLANDO GAMBI
Editora Salesiana:
De coração aberto 
Oração na simplicidade
Shalon:
Conversando sem segredos
Editora Santuário:
Como eu dizia, Senhor 
Criança 
Fique de bem com a vida 
Gosto que me falem amor 
Meu Natal para quem amo 
O Natal que te quero 
Paz e bem 
Porque somos amigos 
Quero dizer a Deus que... 
Um viva ao amor 
Ver a vida com amor 
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Vida de Monsenhor Filippo 
Vida de Santa Teresinha 
Vida do Padre Luis Guanella
Vida do Pe. Gaspar Stanggassinger

TRADUÇÕES
Editora Santuário:
Do alemão:

José, escolhido de Deus
Maria, mãe querida

Do italiano:

A caminho com Jesus
Eles vivem na paz 
Via sacra dos idosos
Padre Gambi foi meu professor, a última vez que eu o vi foi em uma missa por ele celebrada numa
comemoração de minha família. Na hora da saudação, ele sugeriu que trocássemos as palavras tradicionais
por "Irmão, eu te amo", aproveitei o ensejo e dirigi-me ao meu irmão, ao meu lado, proferi as palavras e, nesse
dia, reatamos relações um tanto estremecidas em nosso relacionamento.Alexandre Dumas Pasin
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