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Edward McBride nasceu em 23 de fevereiro de 1927 na cidade de Belfast, capital da Irlanda do 

Norte. No ano de 1948, entusiasmado pelo testemunho do Pe. Dominic Crilly SDS, entrou para o 

noviciado salvatoriano em Christleton Hall, na cidade de Chester. Ao concluir o ano de noviciado 

adotou o nome religioso de “Malachy”. Em seguida realizou seus estudos acadêmicos na “Queen's 

University” da cidade de Belfast. Após ter sido ordenado presbítero, tornou-se professor de 

Filosofia, no Colégio de Saint Mary, em Sindlesham e no Colégio de Breakspear, em Abbots 

Langley. Também foi professor por um breve período no Colégio Salvatoriano, na localidade de 

Harrow Weald, em Londres. Ele foi assistente pastoral em Saint Laurence, na localidade de 

Birkenhead. Neste lugar, se dedicou ao “apostolado do mar”, tendo subido a bordo de um vasto 

número de navios para evangelizar e celebrar a Eucaristia. Pe. Malachy viveu por algum tempo no 

Clube Social “Estrela do Mar” em Birkenhead, o que para ele um tempo de grande aprendizado.  

 

Desde muito jovem, Pe. Malachy sempre sofreu com problemas de saúde, tendo por este motivo 

hospitalizado em várias ocasiões. Ele foi atuante na Diocese de Shrewsbury e tornou-se conhecido 

por seu bom humor, com histórias sobre sacerdotes excêntricos que ele havia encontrado em sua 

vida.  Seguindo com seu ofício de professor ensinou filosofia no Seminário de Christleton, também 

no Seminário Diocesano de Westminster, em Hertfordshire, bem como na Escola Cardeal 

Vaughan, na cidade de Londres. 

 

Importante ressaltar que grande parte do ministério do Pe. Malachy esteve direcionado ao campo 

da administração.  No ano de 1975, ele foi eleito Superior da Província de Grã-Bretanha. Este foi 

um encargo que ele ocupou até o ano de 1984. Devido sua saúde precária, ele preferia viajar de 

trem, dedicando muitas horas em viagens para visitar e atender as comunidades salvatorianas. 

Por esta sua exemplar dedicação, recebeu dos confrades o título de "Bem-aventurado Malachy da 

Rodovia Ferroviária".  Além do que se mostrava sempre muito bondadoso com os confrades em 



dificuldades, especialmente devido aos problemas de álcool e outros mais. Ele dedicou-se até o 

fim ajudando a muitos confrades permanecer unidos do melhor modo possível.  

 

Durante o período que atuou como Provincial, fez uma especialização no campo da Teologia na 

Universidade de Heythrop. Posteriormente, no ano de 1987, período em que ocupava o encargo 

de “Mestre de Noviços”, na Irlanda do Norte, ele foi eleito como delegado para participar do 

Capítulo Geral da Sociedade do Divino Salvador. Neste evento tão importante de nossa Sociedade 

foi eleito para o serviço de Superior Geral. Encargo que ele desempenhou durante os seis anos 

seguintes até 1993.  

 

Em este encargo ajudou a promover a presença salvatoriana em Sri Lanka, Taiwan e Congo.  Há 

muitas histórias desses tempos em que atuou como Superior General, como por exemplo de 

dormir em um quarto cheio de morcegos na Colômbia, de ter dormido na selva africana com leões 

rugindo por toda a noite. Um dos destaques do mandato de Superior Geral do Pe. Malachy foi 

certamente o reinício da presença salvatoriana na Índia. Foi ele quem no ano de 1990 abençoou 

a pedra inicial de nossa casa na cidade de Bangalore. Este acontecimento contribuiu certamente 

para um renovado movimento missionário em nossa Sociedade, que posteriormente resultaria na 

fundação de muitas outras missões em diversas partes do mundo. 

 

Terminado o período no serviço de liderança da Sociedade, Pe. Malachy passou a residir em 

Tipperary, Irlanda do Norte. Desde este lugar ia com muita frequência a Sallynoggin, perto da 

cidade de Dublin, para o atendimento pastoral. Posteriormente se retirou para a localidade de 

Buncrana, sendo sempre reconhecido por sua memória privilegiada, capaz de recordar datas, 

nomes e lugares com a maior facilidade. 

 

Durante as últimas semanas de sua vida, o Padre Malachy teve uma queda, foi operado no fêmur, 

quando foi descoberto um câncer ósseo. Ele recebeu alta para tratamento paliativo. Ele morreu 

na Nazareth House, Fahan, Donegal na Irlanda, em 18 de novembro de 2022. Ele tinha 95 anos de 

idade e tinha sido salvatoriano por 73 anos. Que ele descanse em Paz! 


