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O primeiro retrato 

oficial do Padre 
Champagnat tem como 

autor o pintor de 
Saint-Chamond, o 

senhor Joseph Ravery 
(1800-1868). Logo após 
a morte, Marcelino foi 
revestido do hábito 
eclesiástico (batina, 
roquete e estola) e 

exposto numa poltrona, 
tendo nas mãos a cruz 
que portam os Padres 

professos da Sociedade 
de Maria. Junto dele, 

sobre a mesa, havia um 
crucifixo entre dois 

círios acesos 
(LANFREY, A. Cadernos 

Maristas, n. 29).
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Releitura de Cláudio 
Pastro (1948-2016), 

principal artista sacro 
brasileiro, sobre o 

primeiro retrato do 
padre Champagnat 
pintado pelo artista 

Ravery. Claudio Pastro 
teve outras 

intervenções artísticas 
em nossa província, 

como o painel da 
Paróquia Jesus Mestre 
na PUCPR e da antiga 

Residência da Acolhida, 
em São Paulo.

Ao final de 1998, a 
equipe da canonização 
encomendou a vários 
pintores um retrato de 
Marcelino. Pediu-se aos 
artistas um quadro de 

cerca de 50x70cm 
(técnica não definida) 
do busto do fundador, 
sem nenhuma imagem 

sobre o fundo, que 
correspondesse a um 
homem de 40 anos 

(francês), expressando 
alegria, entusiasmo e 

simpatia. Escolheu-se a 
obra de Goyo, pintada 

em acrílico. 
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Retrato oficial da 
beatificação de Marcelino, 

pintado em Roma, por 
Tito Ridolfi (1955). Bem ao 
estilo romano tradicional. 

Certamente, reflete os 
traços essenciais do 

retrato original feito por 
Ravery (1840). E quer 

mostrar, sobretudo, um 
homem de Deus, como 

convinha à circunstância 
celebrada. Mas, na 

atualidade, nos parece 
que poderia ser mais 
autêntico à reflexão 

paralela de alguns traços 
mais enérgicos (como as 
mãos de um trabalhador).
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Champagnat Fundador. 
Grande retrato a óleo (1,12 

x 1,40), pintado pelo 
Irmão Wulmer, por 

encomenda do Irmão 
Nestor, então Superior 

Geral do Instituto Marista. 
Ainda que tenha um ar 
austero, é uma notável 
composição em relação 

ao fundador. O original se 
conserva na Casa Geral 

(Roma) e ainda 
permanece inédito.

Foto pintura que aparece 
pela primeira vez na Vida 

popular do Padre 
Champagnat, editada em 

1885. Pode equivaler à 
primeira reprodução feita 

para as “estampas ou 
quadros Champagnat”, 

acordado na sessão de 20 
de maio de 1853 (Capítulo 

Geral Constituinte). Na 
ocasião, a Assembleia 

votou, por aclamação, que 
seria colocado um quadro 
ou imagem do Venerado 
Padre em cada sala de 

classe. Mais tarde, em 1859, 
o Irmão Francisco informou 

em uma Circular: “Se 
imprimiu o retrato de nosso 

piedoso Fundador – em 
tamanho pequeno – e o 

poderão oferecê-lo para o 
público” (Circ. Vol.2, p.394). 
Podemos ver que o modelo 
de Ravery foi “dulcificado”, 

neste caso por uma 
imprensa de Paris.

Retrato de Champagnat: 
grande quadro pintado a 
óleo, assinado pelo pintor 

romano Silvério 
Capparoni. É possível que 
tenha sido encarregado 
depois da “Introdução 
Oficial” da causa em 

Roma (1896), porque a 
estampa já era usada 

como uma recordação de 
uma seção do Segundo 

Noviciado em 
Saint-Genis-Laval, em 

1899. 

 A pintura do busto de 
Champagnat, assinada 

por Vicente Caruso 
(1912-1986), foi trazida 
recentemente de São 
Paulo para o Memorial 

Marista, pelo nosso 
provincial Irmão Benê 

Oliveira. A história dessa 
pintura é rica em detalhes 
interessantes. A obra de 
Caruso foi inspirada no 

quadro preparado para a 
beatificação de Marcelino 

Champagnat (1955).

Marcelino Champagnat 
“sorridente”, por 

Gregorio Domínguez 
González (Goyo), em 

1981. O quadro foi 
pintado sobre uma 
tábua de madeira 

(maciça) e foi o seu 
primeiro ensaio de um 
retrato do fundador. 

Bem como o primeiro 
trabalho na renovação 

de nossa iconografia de 
Champagnat, 

impulsionada pelo 
Irmão Agostinho 

Carazo, Postulador 
entre 1981 e 1989. Dessa 
imagem, foram editadas 

estampas, postais e 
pequenos pôsteres.

Retrato de Champagnat. 
Quarto ensaio de Goyo. 

Escolhido para 
acompanhar o segundo 
pôster, substituindo a 

imagem anterior, da Vida 
Gráfica (Champagnat II, 

1819-1840), com 19 
episódios. Foi impresso 
pelo Estabelecimento 
Salomane, em Roma 

(1985). Esta imagem teve 
muita aceitação e serviu 

de base para o novo 
retrato da canonização. 
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Marcelino Champagnat: arte em retratos
Veja a linha do tempo das principais iconografias do Padre Champagnat


