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Em 1745, na França, na cidade de Boulogne-

sur-Mer, nasceu Nicolás Leclercq, futuro

Irmão Salomão, de uma família abastada e

que vendia vinhos, licores, sal e madeiras.

O clima espiritual da família influi na opçãode Nicolás de consagrar-se a Deus. Maisadiante escreveria sobre sua mão: “Ela mesugeriu o desejo de servir a Deus e de meassegurar a salvação eterna”.

Na “Boulogne”, Nicolás matriculou-se na escola

dos Irmãos das Escolas Cristãs que havia recebido

a visita de La Salle, fundador dos Irmãos em 1716.

Nesta escola, em 1757, enquanto a guerra dos

Sete Anos entre a França e a Inglaterra, espalhava

terror, Nicolás recebeu sua Primeira Eucaristia.

Os pais, profundamente religiosos, transmitemao filho sólidos valores cristãos; acostumam-noà oração cotidiana, ao conhecimento da Palavrade Deus e à devoção à Virgem Maria.



Terminados seus estudos, Nicolás tem sua

primeira inspiração de seguir a vocação

religiosa, mas não obteve permissão até a

idade de 22 anos. Por isso, enquanto esperava

e, devido à guerra e à situação econômica, vê-

se obrigado a trabalhar na empresa familiar.

Com a ideia de aperfeiçoar sua didática,

entre 1769 e 1770, passa um ano em Ruão

segundo Cursos de Pedagogia.

Na festa da Ascensão, 17 de maio de 1768,Nicolás recebe o hábito dos Irmãos, assumindoo nome de Irmão Salomão. Naquela ocasião, onovo Irmão promete permanecer fiel à suavocação até a morte.

Depois de um ano de Noviciado, o irmãoSalomão recebe a tarefa de ensinar às criançasmenores. Desempenha esta tarefa por noveanos, tornando-se pouco a pouco em umprofessor muito experiente. Sua sala de aulacontava com nada menos que 130 alunos!



Em 1772, Ir. Salomão é nomeado vice-

diretor do Noviciado de Maréville e, no ano

seguinte diretor. Escreve uma carta a sua

irmã pedindo que reze para que Deus lhe

conceda as luzes necessárias para guiar os

noviços no caminho da perfeição.

Em junho de 1777, o Irmão Salomão, graças aseus estudos comerciais e de contabilidade, énomeado Ecônomo de Maréville. Ocupa-sedos problemas práticos, da alimentação paraseus coirmãos, da manutenção da casa e dapropriedade da instituição. Aceitou aobediência, embora tivesse preferido dedicar-se às atividades espirituais.

Em 1787, o Irão Salomão se torna o Secretáriodo Capítulo Geral da Congregação e logo depoisSecretário do Superior Geral Irmão Agathão.

No dia 14 de julho de 1789, com a tomada da

Bastilha, inicia-se a Revolução Francesa. O

furor dos revolucionários se volta também

contra os sacerdotes e religiosos que são

obrigados a prestar juramento à constituição

Civil. quem se negar a jurar é encarcerado.



Entre o dia 9 e o 10 de agosto, é também

preso o rei Luis XVI e encarcerado na Prisão

do Templo. Será guilhotinado na manhã do

dia 21 de janeiro de 1793.

No dia dois de setembro de 1792, o Irmão

Salomão é assassinado a golpes de espada

no pátio do Convento. Não havia ainda

completado 47 anos de vida.

Na noite entre o 15 e o dia 16 de agosto, unscinquenta revolucionários invadem a casados Irmãos da rua Nova. Levam preso oIrmão Salomão e o conduzem a cadeia doCarmelo.

No dia anterior havia escrito uma longa carta asua irmã Maria, na qual, entre outros assuntosse lê: “Soframos agradecidos e alegremente ascruzes e as penas que Deus nos envie”.


