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*Nascida aos dias 25 'de junho de 1943, no Distrito de Apiúna, Município de lndaial,
„ sc, 2. filha, de , doze, do casal Egidio Darós e Luiza Cipriani Darás,. assim , qué

nasCeu,ieve corno 'primeira descrição a do seu tio avô Zanis: 'A Luiza teve urna
boneca, de olhos negros" e sempre a chamava assim. Era tão pequenina esta
menina que a mãe precisava levantar os braços para carrega-la a fim de que não lhe
escapassem as perninhas e caísse do colo. Assim que engatinhou já colocou em
prática seu gosto nato de ajudar aos outros: puxava toquinhos de lenha para perto
do fogão à lenha, Onde sua mãe cozinhava; pegava pintinhos e os ,acariciava contra
o rosto chegando a 'afogá-lOs se á mãe não os acudia, ganhou alguns tapinhas na
mãoinas, parece não ter aprendido a lição. Crescendo, cresceu ainda mais seu
sentido de solidariedade amiga, de cordialidade, de cidadania, de respeito e
responsabilidade, e altruísmo. Dizia á sua mãe: "Quero estudar até ficar velhinha,
quero ser misSionária e professora". Participava de grupos de teatro, recitava
poesias, adorava paradas cívicas, atividades promocionais e práticas de piedade.
Foi e continua sendo amante da natureza, das crianças e de animais de pequeno
porte. Tem vivo seu pai com a idade de 90 anos, reconhecido na cidade com o titulo
de "Cidadão Taioense" e sua mãe recebeu a honra de ter seu nome em uma das
Travessas da Cidade de Taió/SC.

Iniciou sua vida escolar na escola Pública, repetiu a 1 a . série após isto, foi briosa e
quase sempre tirou o primeiro lugar na Turma. Fez o Curso Primário, o
Complementar, o Normal Regional, o Curso de Formação de profeséores, à
Pedagogia, com as 'três habilitações (Supervisão/Administração/Orientação) e um
curso de Suplência em Geografia e Ciências. Fez mestrado e doutorado em Direito
canônico (1983), em Roma, Itália, na PUL (Pontifícia Universidade Lateranense-
:Utroque !uri) onde recebeu "Summa cum Laude" na sua defesa da sua tese:

•
"Aspectos histórico Jurídicos da Congregação das Irmãs da Providência
Carismallnstituição".1-loje,.cursa "MBA" em Gestão Escolar.

Decidiu sua vocação para a Vida Religiosa aos 17 ' anos e entrou no Convento aos 18
anos e meio, em ltajubá, Minas Gerais. Terminada a preparação no Noviciado, foi
designada para morar em Passa Quatro, MG, onde ficou por quatro anos, assumindo

•
a 'classe de 2 a.sérieprimária, a supervisão do Internato de meninas e aos fins de
semana, atendia crianças da zona rural, com catequese, indo de Charrete. Ama sua
vocação.

Em . 1969 foi transferida para o Colégio Padre Moye, no Bairro do Limão, SP/SP,
assumindo a orientação da primeira à quarta série, dando aulas de geografia
ciências nas 5as séries, e de religião em outras. No ano de 1975 assumiu a direção
'do Colégio, até 1979 e re-assumiu esta função em 1991, onde se encontra até hoje.
Logo que chegou no Bairro viu a necessidade de ajudar na Paróquia, ofereceu-se ao
vigário Monsenhor Vitorino G. Mendes, para iniciar e treinar Equipes Litúrgicas, o
que 'deu muito certo, pois era a orientação da Igreja naquele momento, de após
Concilio Vaticano II.
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Nestes quarenta anos de permanência de Irmã Mercedes na Com nida-acc40 grovo
do Limão e na cidade de São Paulo, interessou-se ela por conhe oer as L",, z
Bairro, o resgate de sua história e tradições, visitou e entrevistou - tigos
moradores, procurou agregar pessoas, chamar a atenção do poder público para as
necessidades do Bairro (melhoria das praças, colocação de lixeiras, infraestrutura,
esgoto, plantio de árvores cítricas nas ruas e praças identificando o Bairro, asfalto e
iluminação, alagamentos no Bairro, criação de uma casa da cultura e um local de
diversão aos jovens do Bairro, recuperação da fonte Radiva, soterrada quando da
construção do Conjunto habitacional Novo Pacaembuú.(NB tonéis do Hospital
Mandaqui, vinham de ambulância buscar água para ajudar na cura dos enfermos de
doenças respiratórias.. .temos uma riqueza sub-utilizada...)
Irmã Mercedes marca presença e representa o Colégio e as Irmãs em tudo o que lhe
é possível. Neste ano (2009) saiu até no desfile das Campeãs do Carnaval12009„ a
Escola de Samba do Bairro a "Mocidade Alegre" e ficou feliz de sentir o que o povo
sente ao passar pelo Sambódromo. Participou do Plano Diretor da Cidade/Sub
Prefeitura; de reuniões do Conseg local; da Agenda 21; dos Projetos: Bio-Bairro,
Limão quer Praça, Lojistas do Bairro; de reuniões de Associações "Amigos de
Bairro" "Rotary"; de movimentos pró- moradia; de audiência pública sobre

• orçamento comunitário/ Zona Norte; de desfiles cívicos nos Bairros levando a Banda
do Colégio. Realizou uma festiva passeata ecológica ao Tietê, reunindo escolas do
Bairro, como resposta ao apelo da "Eco 92". (NB parou o trânsito na Marginal e foi
abordada pelos batedores do Governador Fleury que saia de um evento no
Anhembi,); Elaborou no Colégio um Projeto de melhoria do Meio Ambiente que a fez
pioneira na reciclagem de alumínio na Região (1993/1997 com a Latasa e á 3 Ms).
Descobriu que a comemoração do aniversário do Bairro poderia ser um bom meio
para mobilizar a população e despertar orgulho de ser um habitante do Bairro e
começou sozinha em 1994 tocando, no Largo do Limão, os "Parabéns a Você", com
a Banda do Colégio e pouca gente ficou sabendo. Nos anos seguintes e até hoje o
aniversário do Bairro acontece com maior brilhantismo, envolvimento da população
e sempre se encerra com uma queima de fogos.
Na comemoração dos 80 anos do Bairro (01/1012001), conseguiu com a ajuda do
Vereador José Viviani Ferraz, trazer pela 1' vez uma Sessão Solene da Câmara
Municipal para os Bairros, esta solenidade (18° Sessão Solene da 13° Legislatura da
Câmara Municipal de , SP, destinada à comemoração do aniversário do Bairro do
Limão, nos termos do Requerimento 84, de 09 de agosto de 2001, de autoria do •

• Vereador José Viviani Ferraz) contou com a presença da então Prefeita Sra. Marta
Suplicy, do Presidente da Assembléia Legislativa (Walter Feldeman),do Presidente

- Câmara Municipal(José Eduardo Cardozo) e outros tantos Vereadores que se
• deslocaram do Palácio Anchieta(Domingos Dissei, Alberto e Rubens Calvo, Gilberto

Natalini, Giberto Augusto,( representando o Dep. Celino Cardoso), o Prof.-'José Luiz
"Leite Administrador Regional da Casa Verde e uns (400) munícipes. Marta elogiou à
idéia "sui-generis"de trazer a Câmara ao Bairro, desejou que a iniciativa tomasse
proporções em outros bairros, discorreu- sobre as necessidades prementes da
cidade e os parcos recursos financeiros de que dispõe,' ouviu as necessidades do
Bairro; elogiou o trabalho de Irmã Mercedes e dos antigos habitantes presentes. (NB
um dos alunos do Colégio (8 anos) sentiu-se tão impressionado com o discurso da
Prefeita que, ao final, foi cumprimentá-la oferecendo-lhe uma nota de um real, corno

• contribuição sua para ajudar nas obras da cidade.)
' Irmã Mercedes se identifica com o Bairro do Limão e sente orgulho por São
Paulo,abre espaços gratuitos do Colégio Padre Moye para encontros de grupos, de
igrejas, entidades, para acolher a Sub Prefeitura em suas atividades Com a
população, partilha seu tempo e o que dispõe, somando e agregando valores sociais
e culturais. É mentora da Comissão Pró-Limão constituída em16/10/2003 de
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. :• Voluntários que levam . avante esta identidade de Bairro e bus clEeeoldq - -fira
favoráveis do mesmo, junto ao poder público.(NB numa das idas da ComissES Id95
'apresentar reividicações do Bairro O Sr. Sub Prefeito (JCB)deixou . a esejar, m s.; a

• : Comissão não se intimidou e ainda recebeu 'apoio e desagravo de outras
. , autoridades). Caba esta Confissão celebrar odiado  Bairro e homenagear pessoas

significativas e Colaboradoras da cidadania local.
., :Irmã Mercedes recebeu em 2005, na comemoração dos 84 anos do Bairro o "Titulo é

Medalha de Mérito de Cidadã do Bairro do Limão do Município de São Paulo" (DO.
: 17/Q3/2005). Da ' : Câmara Municipal, recebeu diversas vezes voto de Júbilo e
•Congratulações, tanto pelo aniversário do Bairro quanto do Colégio: "pelo trabalho
'desenvolvido em favor do ser humano, qualidade de ensino ministrado e sua
exemplar atuação social". Recebeu da Câmara também menção honrosa pelo Dia
internacional da Mulher (2004). È Membro fundador da Sociedade Brasileira de

. Canonistas do Brasil (SBC), participou de sua Diretoria Provisória e de outros dois
'mandatos, como secretária. E Assessora, em nível nacional em Direito Canônico,'

. . pára' Institutos de Vida Consagrada. Escreve mensalmente artigos sobre valores
humanos e consciência crítica, para a Revista "Platão 2000". Sonha . com urna .
Civilização do Amor.. Tem agenda cheia e acha novos espaços para atenderms que a

• procuram. Atualiza-se e faz o Colégio Padre Moye ter credibilidade na oferta dé
• prestação de seus Serviços Educacionais, inovando sempre.

Seu Lema de Vida: "Ser um ponto da ternura do Deus Providência no universo"
Seu Projeto Educativo: "Ser mãe espiritual de uma multidão de Alunos e permitir.
que o brilho de cada um - faça a diferença na Construção de um mundo melhor e mais
justo". . -.	 .
São Paulo, ;10 de julho de 2009."..
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