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Hoje estamos todos muito tristes, pois recebemos a notícia do falecimento de nosso confrade 
Padre Malachy McBride, SDS, nosso anterior Superior Geral de 1987 a 1993. Um salvatoriano 
que tinha Jesus Cristo no centro de sua vida. Para todos os que tivemos o privilegio de conhecê-
lo, ele era uma referência de generosidade e de serviço aos demais. O Padre Malachy teve uma 
vida longa, sólida e abençoada. É por isso que hoje lamentamos sua ausência como se nosso 
avô mais querido tivesse falecido. Como tantos outros salvatorianos idosos, sua existência nos 
remete às raízes, a memória e a sabedoria de nossa Sociedade Apostólica. Como bem nos faz 
recordar o salmo 44: "na velhice continuarão a produzir frutos", através de sua consagração, 
de sua fé e de sua sabedoria. 
  
Naturalmente que nem todos sabem da história desse "idoso salvatoriano". Quando ele ainda 
era muito jovem, na Irlanda do Norte, respondeu com decisão ao chamado de seguir Jesus, ao 
estilo do bem-aventurado Francisco Jordan. Confirmado em sua vocação, recebeu o nome 
religioso de "Malaquias", que em hebraico significa: "mensageiro de Deus". Neste mundo em 
que nos sentimos continuamente mergulhados na lógica da autopreservação e da auto-
referencialidade, como é bom ter conhecido um salvatoriano autêntico que fez de sua vida 
uma mensagem de serviço e de comunhão com Deus e com seus irmãos/as! Ele ficará para 
sempre como um testemunho que nos inspira e ilumina nossos corações de profunda gratidão. 
  
O Padre Malachy tinha jeito de educador, tendo sido por alguns anos professor de filosofia. 
Mas, não permaneceu tão somente no campo das acadêmico, pois com seu estilo simples, 
sorridente e bem-humorado, dedicou grande parte de sua vida ministerial a organizar, animar 
e dirigir a obra apostólica do Bem-aventurado Francisco Jordan. Depois de ter sido Superior 
Provincial dos salvatorianos na Grã-Bretanha, lhe ofereceram a possibilidade de fazer um ano 
sabático, que ele aceitou de bom grado. Nesse período se dedicou principalmente ao estudo 
dos documentos do Concílio Vaticano II. Em seguida, foi chamado para ser Mestre de Noviços. 
Nesse apostolado ele demonstrou ser atento e paciente às inquietudes dos jovens formandos, 
ressaltando o que havia de melhor em cada um deles e de saber construir juntos. 
  
Aos 60 anos de idade, participou do XIV Capítulo Geral da Sociedade, na localidade de Steinfeld, 
na Alemanha. Nesse importante acontecimento, os participantes do Capítulo o elegeram para 
a desafiadora missão de ser o VIII Superior Geral de nossa Sociedade Apostólica. Consciente 
de suas fragilidades físicas e tomado de surpresa, o Padre Malachy aceitou esse serviço com 
grande humildade e renovada confiança de que Deus é Providente e faz sempre novas todas 
as coisas. 



 
Sua transferência à cidade de Roma e aprender o idioma italiano não foi um desafio 
intransponível, tanto quanto se poderia imaginar de alguém vindo do norte do mundo. Ele não 
somente se dedicou com grande empenho, como também encorajou os outros membros do 
Conselho Geral a assistir as aulas de língua italiana ministradas na Casa Mãe. A verdadeira 
sabedoria não se baseia em pensar que sabemos tudo, mas em reconhecer os próprios limites, 
permitir que outros nos ajudem e aprender com eles. 
  
Um dos acontecimentos mais significativos no período de governo do Padre Malachy foi sem 
dúvida alguma, o retorno dos salvatorianos à Índia. Um pequeno passo na época, mas de 
grande força transformadora para o desenvolvimento da Sociedade até hoje. Reconhecemos 
no Padre Malachy esse evento decisivo pelo qual os salvatorianos resgataram o espírito 
missionário que habitava no coração do Fundador. De maniera que, tende superado muitos 
obstáculos, no ano de 1990 foram lançadas novamente as sementes do carisma, que hoje 
vemos florescer em várias regiões da Índia e do continente asiático. 
  
Estimado Padre Malachy McBride, somos eternamente gratos por teu exemplo de vida 
salvatoriana, transmitida com tanta generosidade, simplicidade e alegria aos outros. Muito 
obrigado por nos orientar e ensinar a manter vivo o espírito missionário que ardía no coração 
do Bem-aventurado Francisco Jordan. Que o Bom Deus te acolha em seus braços 
misericordiosos e de amor sem fim. Que na glória da eternidade possa encontrar nosso amado 
Fundador, juntamente com tantos salvatorianos e Salvatorianas que nos precederam nesse 
caminho de anunciar Jesus Cristo com nossas palavras e exemplos. Estimado confrade, aqui 
vamos continuar caminhando na fidelidade à missão recebido, levando na memória do coração 
nossa mais profunda gratidão pelo dom de tua existência, pela força do teu testemunho, do 
teu serviço apostólico e de tua sabedoria! Tanto na vida, como na morte, nos pertencemos ao 
Divino Salvador! Amém 
  
Pe. Milton Zonta, SDS 
Superior Geral 

 


